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 الصف الثانى اإلعدادى ٕ

بسم اهلِل الرمحن الرحيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةــدمـمق
طفٌل صغيٌر فى المرحمِة األوَلى من دراسِتك ُتطاِرُدنى كلَّ مساٍء ألقصَّ َلَك  وأنتكنَت َيا ولدى 

ٍة َتْسِمَيًة وُمْتَعًة. (ٔ)كنَت دائًما َتْحَظىقصًة، وَ  ٍة، وكنَت َتِجُد فى كلّْ ِقصَّ  فى كلّْ َلْيَمٍة ِبقصَّ
ذا بك قد كبرَت، وأصي األيام ومضْت ِبكَ  الجاريةِة حولَةو، بحَت فًتى ُيْدِرُك طبيعةة األحةداِث ا َولِدى، واِ 

العربةةىّْ اللالةةِد، قصةةَة  ةةعِبنا المجيةةِد َيْبةةَر القُةةروِن  قُةةصَّ يميةةك القصةةَة الكبةةرى، قصةةَة  ةةعِبناأفكةةان دبةةدَّ أن 
 والُعُصوِر. 

والَيوم أَقدُم َلَك َىِذه الصفحاِت، ِلَتَرى فييا حقيقَة  ْعِبَنا الذى نْ ُرُف بادنِتساِب ِإليِو، وِلَتَرى َكْيَف 
أَماَم يظاِئِم اأُلموِر، َوكْيَف َوَقَف  (ٗ)َصَمدَ َوكيَف  (ٖ)َصَبَر يمى الَمكاِرِه واللُطوبوكيَف  (ٕ)ثََبَت أَماَم اْلِمَحنِ 

 فى َوْجِو الُغَزاِة والدَُّلالِء المسَتْعِمرين.
فى ىذه الصفَّحاِت يا َوَلِدى َأْرِوى َلَك َأحداَث الماِضى، ِلَتمِمَس َيَظمَة َأْجداِدَك، َوِلُتْدِرك أنََّك ِمن 

ْفعَة، وكاَن َيْأَبىَ ْعٍب يظيٍم، كاَن ُيريُد داِئًما الِعزََّة وا  .(ٙ)داِئًما الَمَذلََّة واليوانَ  (٘)لرّْ
َأرْوى لك ىذه األحداَث، ِلتَرى َكْيَف جاَىَد َأجداُدك فى َ جايٍة، َوُبُطوَلٍة َوَتْضِحيٍة َناِدَرٍة، َوِلَتَرى َكْيَف 

ا َفَما َدَن  عُبَنا ود َضُعَف، َوَما لَضَع ود َحاَوَل اْلُغزاُة َأن ُيَغيُّْروا ِمْن َطِبيَعِة َ ْعِبنا َو لِصيَِّة َقوِمنَ 
 ، وكاَن َمَع األَيَّاِم َأثبَت من الجبال ُصُموًدا، َوأْصَمَب ِمَن الُفودِذ، َفَبِقَيْت ِبالُدنا لالدًة. (ٚ)اسَتكانَ 

ُسكَّاِنيا فإذا ال عُب  َفْوقَ  (ٛ)ْنَقاًضاَوَكْم َمْن َمرٍَّة اجتاَح ِبالَدَنا الَغاِصُبون َوَظنُّوا َأنَُّيم َقَمُبوا ُمُدَنَيا أَ 
 األصيُل ينُفُض َيْنُو ُغباَر ادستعماِر.

وسَتَرى َيا َوَلِدى فى ىذه الفصوِل الُمتَتَاِبَعة َكْيَف اْسَتطاع َ ْعُبنا الَمجيُد أن َيِثق بنفسو، ويْؤمَن ِبَحقّْو 
يَماِنو َأْن يَ ِفى َحياٍة ُحرٍَّة َكِرَيمٍة، وَسُتْدِرُك َكْيَف اسَتَطا ميبيينَع ِبَصْبِره َوَ َجاَيِتو َواِ  ، يتعايش يزَم اْلَمُغوَل والصَّ

 مع األْتَراك، وُيذلَّ الَفَرْنسِييّْن، ويقاوم اإِلنجِميز.
 ف    ــؤلـامل

                                                           
 ( تحظى : تنالٔ)
  ( المحن : الباليا وال دائد.ٕ)
  اللطوب : ال دائد. (ٖ)
  ( صمد : ثبت.ٗ)
  ( يأبى : يرفض.٘)
  ( اليوان : الذل.ٙ)
  ( استكان : لضع وذل.ٚ)
 دمو، جمع : نْقض ما ىدم من البيت.( أنقاًضا : نقض البناء ىٛ)



 

 كفاح شعب مصر ٖ

        

ةةِة َجماَيةةٍة ِمةةَن الرُّيةةاِة ، َكةةانوا يعيُ ةةون ِفةةى  ْسةةيا ،  يبةةدأ الفصةةُل األوُل مةةن ِكفَةةاِح َ ةةْعِبنا الَمِجيةةِد ، ِبِقصَّ
 وُيْعَرُفوَن بالُيْكُسوس .

وا َيَمْييةا ِمةن ال ةمال ، َحتَّةى َوَصةةَل لقةْد تسةمل ىةؤُدء القَةْوُم إلةى ِمْصةر ، َأيَّةاَم َأْجةةداِدنا الَفراِيَنةِة ، َأغةارُ 
وأقةاموا ِبيةا ، َوَجَعموَىةا َياِصةَمًة « أواريةس»َزْحُفُيم إلى َما ُنَسمّْيو اآلَن ُمَحاَفَظَة ال َّرقيِة ، وَيْسَكروا فى َبمةدِة 

 بيا . (ٔ)َيْعَتِصُمونَ 

مون ِفى ُ ُئوِن ِمصَر، َوَيْزحُفو    ،  (ٕ)ن َحتَّى اْمَتدَّ ُنُفوُذىم ِإلى َكثيةٍر ِمةْن َأرجائِةَوَبدأ ىؤدء اْلَقْوُم َيَتَدلَّ
ْضعاِف كِمَمِتو . ِتو ، َواِ  ْلَماِد ُقوَّ  ياِمِمين َيَمى َتْفِرَقِة ُصُفوِف ال َّْعِب ، َواِ 

ُدوَن َأْبَنةاَءُىمَوالَ َراَح َىؤُدِء اْلَقْوُم َيا َوَلدى َيْظِمُموَن النَّاس ، َوَيْنَيُبوَن َأْقَواَتُيم ، َوَيْسِرُقوَن َأمْ   ، يم ، وُي رّْ
 البالِد. (ٖ)َحتَّى َيمَّ الَغَضُب والسُّْلُط َجِميَع َأنحاءِ 

ولم َيْكتِف َىؤُدِء الدُّلالُء بكةلّْ ذلةَك ، َبةْل راُحةوا َيْسةَلرون ِمةْن يةاداِت اْلِمصةريّْين َوَتَقاِليةِدىم حتَّةى بمةَ  
وَكةةةان سةةةقنن رع وقتُئةةةٍذ َأْقةةةَوى ُأمةةةراِء ِمصةةةَر ، َوأكثةةةَرُىم  ،  ميةةةر ِطيبةةةةَ أَ « سةةةقنن رع»َلَر مةةةن ِبَممةةةيكِيم َأْن َيْسةةة

 ِإْلالًصا لبالِده ، وأ دىم ُمعارضًة ِلُحْكِم ىؤدِء الدَُّلاَلِء .

ُتْزِيُجةةةةُو فةةةةى  (ٗ)فةةةةى طيبةةةةة أفةةةةراس النيةةةةر ِإن »أرسةةةةَل َممةةةةُك الُيْكُسةةةةوس َرُسةةةةوًد يقةةةةوُل لةةةةةسقنن رع :    
 . (ٙ)َيْن ىذه األصواِت َفَسْيرِسُل من ُيِبيُدىا أفراس النير َتكفَّ  ِإذا َلمْ  (٘)«َأواريس

أفةراس النيةر فَصاح سقنن رع غاضًبا قائاًل ِلرُسول َمِمةَك اْلُيكُسةوِس ىةذا َتْيديةٌد ووِييةٌد ... َأُتِزِيُجةُو    
 ياَد رسوُل اليكُسوِس يقوُل: ِفى ِطيبَة ، َوالمساَفُة َبْين ِطيبَة وَأواريَس َسبعماَئِة ِميٍل أو ْتَزيد؟ ُثمَّ 

 لقْد َيِمَم سيدى َأَنَك تزيد فى جيِ ك ، ليذا َأرَسِمنى ِإلْيَك ُمْنِذًرا وُمَحذًّْرا  . 

                                                           
  ( يعتصمون بيا: يمجئون إلييا ويحتمون بيا. ٔ)
  ( أرجائيا: نواحييا مفردىا رجا.ٕ)
  ( أنحاء: جوانب وجيات.ٖ)
  ( طيبة مكانيا اآلن األقصر.ٗ)
  ( أواريس ياصمة اليكسوس ، فى  مال مصر.٘)
  ( يبيدىا: ييمكيا.ٙ)

اي
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َوَمةةةا َأن َلةةةَرَج َرُسةةةوُل الُيْكُسةةةوِس ، حتَّةةةى اْجَتمةةةع سةةةقنن رع ِبرَجالةةةو لمتَّْفِكيةةةِر فةةةى َردّْ َىةةةِذه اإِلىانةةةِة التةةةى 
ِإلى جميِع أَمراِء ِمصَر ُرُسَمُو ؛ « سقنن رعَ »ُمْسَتْعِمٍر َدِليٍل . وانتيى اجتمايُيم ِبأن ُيرِسل َلِحَقْت ِبِيْم ، ِمْن 

لى لقاٍء قريٍب فى القصر.  ِلَيْدُيوُىم ِإلى َضمّْ الصفوف َوَجْمِع الكممِة ... وا 

، وَبْعةةةَد َأن َسةةةِمُعوا نِةةةداَء سةةةقنن رع  َ ةةةَعَر ُأَمةةةراُء ِمْصةةةَر، َأنَّةةةو لةةةم َيُعةةةْد لمّصةةةْبر َأىُّ مكةةةاٍن َبْعةةةَد الَيةةةْومِ   
وجاَء ُيْوُم المّْقاِء يا ولدى، وَأْيَمن الَنفيُر ُقدوَم اأُلَمراِء َواحةًدا بعةَد واحةٍد ، وِيْنةَدما اْجَتَمةَع اأُلمةراُء بةدَأ  ودْيوَتُو.

 َيُقوُل :« سقنن رع»

الن نن وَ ََْ َ    َ َلنن ن  ََ َىننْ َلنَة ننىَ  طنننْ َ َرنَرننى  ننرى َلنن ن َرضن ََ َف نَرننى رسَ  ََ نن س  َن َن نن س د  س ََ َِ طن َرننى  َرقنالننَ  ََ  َ ننَكَة ف
زفَكَرى َ َ ضََمَكَرى َن  ِِّ بس ََضَىَرى    َ قنك س ََالنَرىَ َرى َ  سَة  .َ ََطَ ىَضرى   َ َ غنكصن

ةةةَة َأْفةةةراِس النيةةةر ، َوَكْيةةةَف َكاَنةةةْت تُْقِمةةةُق َمِمةةةكَ « سةةةقنن رع»ثُةةةمَّ راَح  الُيْكُسةةةوِس فةةةى  َيقُةةةصُّ يمةةةييم ِقصَّ
 « .أواريَس »

 « .َلَقْد َتجاَوَز الظَّاِلُمون اْلَمَدى»َقاِئاًل : « ُبوُتو»فصاَح َأميُر 

 « .َلْن َنْقَبَل ىذِه اإِلىاَنَة َأَبًدا» وصاَح َأميُر ِقْفَط: 

 « .دُبدَّ ِمْن َتَأِدِيبو َوَطْرِدِه ِمْن َىِذِه الِبالدِ »وصاَح َأميُر َأْرمنَت: 

 سقنن رع َيُقوُل : َوَيادَ 

 َكْيَف ُنِعدُّ لأَلْمِر ُيدََّتُو ؟

 َفَقاَل َأِميُر :

 ؛ ِلكْى ُنَحاِرَبُيم ِبمْثِل َما ُيحارُبوَنَنا بو .« َيرَباتٍ »َسأَقدُّْم ِلقَتال ىؤُدِء الدُّلالِء ُكلَّ ما َجَمْعُتو ِمْن 

 ُجاًل ِإد َأْرَسْمُتو ِإَلى ِقَتاِل ىؤُدِء اْليكسوِس. َوَصاَح َأميُر َأبيدوَس: َلْن َأْتُرَك ِفى ُمَقاَطَعِتى رَ 

وصةةاَح َأميةةُر ِقْفةةط : يةةا سةةقنن رع : ِإن ُجنةةوِدى ، ومةةا فةةى ِلَزاَنتِةةى مةةن مةةاٍل َوقةةٌف يمةةى ِقتَةةاِل ىةةؤدِء 
 الدُّلاَلِء .

 يو من َأْقَواٍت وِلَياٍم.َأمَّا َأَنا َفَسَأَدبُّْر َلُكُم الرَّْجاَل، وما تحتاُجون ِإل« : ُبوُتو»وقال َأميُر 
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وصاَح سقنن رع فى ُسُروٍر َزاِئٍد َقائاًل : ُبوِرَك ِفيُكم يا ُأَمَراَء ِمْصَر ... ىكذا َتْمَتِقى ُصةُفوُفنا... َوَىَكةذا 
ُد ِإَراَدتَُنا .  َتَتَوحَّ

َكةةةاَن ِلَزوَجتةةةِو )إيةةةاح حتةةةب( َحةةةارَب المِمةةةُك ال ُّةةةَجاُع سةةةقنن رع َيةةةُدوَُّه ، َوَسةةةَقَط ُمةةةدَرًجا بِةةةَدماء الَ ةةةرَِّف وَ 
الَفْضةةُل ِفةةى َدفعةةِو ِإلةةى َسةةاَحِة ال َّةةرِف ، َوَ ةةجَّعت اِبَنيَةةا األكبةةَر )كةةاموس( َيمَةةى ُمَواصةةَمِة الَحةةرِب ، َواَنَتَصةةَر 

ِعيَد ِمنُيْم، ثُةمَّ تُةوفَّْى ، َوَلمَّفَةُو َأُلةوه ال َّةاب )أحمةس( الةِذى َكةرََّس  َحياتَةُو ِلْلدمةِة  َيَمى اليْكسوِس . وطيََّر الصَّ
 َوَطنِو.

َوَزَحَف َجْيُش ِمْصَر ِبِقَياَدِة أحمس ، من طَيبَة ِإَلى ال ََّماِل ، َوُكةلُّ ُجْنةِدىف فةى ىةذا اْلَجةْيِش ُمةَتَحمٌّْس   
ى َلِحَقيَةةا ، والعةةاِر الةةذى ، ِبِيةةْم ؛ ِلةةُيَلمَّْص بِةةاَلَدُه ِمةةَن الةةذُّلّْ الةةذِ  (ٔ)ِلمقةةاِء ىةةؤُدء الةةدُّلالِء ، ُمةةَتَعطٌّْش ِإلةةى الَفتْةةكِ 

 َليََّم َيَمْييا . 

ِبيةةؤُدِء الرُّيةةاِة الةةدُّلالِء ، حتةةى اْنةةَدَفَع َنْحةةَوُىم انةةِدَفاَع اأَلَسةةِد َنْحةةَو « أحمةةس»َوَمةةا َأِن اْلَتقَةةى َجةةيُش    
ةُفوفِ  الزَّاِحفَةِة ، لةم َيِجةْد َىةؤُدِء  َفريَسِتِو وانقضَّ يمييم اْنِقَضاَض الطَّيِر الجةارِح يمةى َصةْيِده . َوَأَمةاَم ىةذه الصُّ

 «. أواريس»الدُّلالُء غيَر الِفَراِر ِإلى ال َّماِل . وراَح َأحمُس ُيطاِرُدْىم حتَّى اْقَترَب ِمْن َياِصَمِة ُمْمِكِيْم 

اِدَقِة لم َيْسَتِطْع َمِمةُك الُيكسةوِس غيةَر  ْمبِة واْلَوَطِنيَِّة الصَّ اْليَةَرب مةن وجةو الجةيش َوَأماَم ىذه اإِلراَدِة الصُّ
 المصرى ، وياد من حيث أتى .

ةةةَد « َأحمةةةُس »َوَأْنقَةةةَذ  ِمْصةةةَر اْلَقديمةةةَة ُكمَّيةةةا ِمةةةْن َىةةةؤُدِء اْلُمغيةةةرين الةةةدَُّلالِء ، َبْعةةةَد أْن َجَمةةةَع الَكِمَمةةةة َوَوحَّ
ُفوف َوالُجُيوَد .  الصُّ

  

                                                           
  ( الفتك: اليالك.ٔ)



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٙ

 أجب عن األسئلة اآلتية: 

 ْوا؟ ولماذا؟ماذا تعرف ين اليكسوس؟ ومن أين أتَ  (ٔ
 كيف حكم اليكسوُس ِمْصَر؟ (ٕ
 وأمر بأن يجتمع بو أمراُء مممكتو؟ وما القراُر الذى اتلذُه؟ " سقنن رع" لماذا غضَب  (ٖ
 ما أىمُّ تراٍث تركُو لنا أجداُدنا الفراينُة؟ وما واجبنا َنحو ىذه التركِة؟ (ٗ
 فينا يأتى:  القوسني اإلجابة الصحيحة مما بني  ختري (5

 قائد الفرس( –قائد اليكسوس  –الجيش المصرى أحمس: )قائد  -أ 
 المصريين(. –المغول  –الصفوف الزاحفة ىى صفوف )اليكسوس  -ب 

 من العنود )أ( مبا يناسبه من العنود )ب(:نل أك (6
 )ب(      ( أ)

 ر البالد من اليكسوسجي و ليحرّْ  .ٔ ا كان حكم اليكسوس ظالًمالمَّ  -أ 
َد كممةَ  .ٕ يزيد من قوِة  "سقنن رع" كان  -ب   أمراء مصر ِلُيوحّْ
 ثار يمييم المصريون فى كل مكان .ٖ اجتماًيا  " سقنن رع" يقد  -ج 
 ِلُيواِجَو العدوَّ فى ال َّمال  .ٗ النير  قصة أفراس " سقنن رع" أياد  -د 
 أمير قفط .٘ قاَد أحمُس جيَ وُ  -ه 

 يمى اأُلمراِء ِلُيَحمّْسُيم .ٙ 
  

 املناقشة







 

 كفاح شعب مصر ٜ

بنيِةةةراِن اْلَكراِىَيةةةة َوالِحْقةةةِد ليةةةذا  (ٔ)كانةةةت ُقمةةةوُبيم َتْنةةةِبُض ِبَمْجةةةِد مصةةةَر السَّةةةاِبق ، وُصةةةُدوُرىم َتْضةةةَطِرم 
لُةةوا وادى النيةةِل ِإلةةى  (ٕ)اِئريَن ُمَتمةةردينالُمْسةةَتعِمِر ، فَةةِإَذا ِبيةةم َيُقوُمةةون قْوَمةةَة َرُجةةٍل واحةةٍد فةةى وْجِيةةو ثةة َحتَّةةى َحوَّ

ُ ْعمٍة ُمْمتيَبٍة ِمَن اْلِكَفاِح ال َّعبىّْ الُمسمَّح َوُكمََّما َياَوَد ممك الفرِس الزحةف يمةى مصةَر رده ال ةْعُب ذِلةياًل مةرة 
رت ِمصةةُر ِمةةْن َبْطةةش َن َيةةْرَش  بةةاِئيم وَأجةةَداِدِىم ِكراًمةةا َأِيةةزَّاَء الِمْصةةريُّو  (ٗ)فَةةارَس ، َوَتَبةوَّأ  (ٖ)بعةد ألةةرى، وَتَحةةرَّ

)إفمةةةا َأَصةةةاَبيْم يةةةْأٌس َوَد َضةةةْعٌف ، َبةةةْل َظمُّةةةوا ِسةةةِنيَن َطِويمَةةةًة ، ُيكةةةافُحون  ( َوُىةةةْم ٘مبراُطوريَّةةةًة واسةةةعَة اأَلْرجةةةاء

ُروا ِمْنُو . (ٙ)صامدون  كالِجباِل ، حتى َطَرُدوا الَعُدوَّ وَتحرَّ

 

 

 

 

  

                                                           
  ( تضطرم: ت تعل وتتقد.ٔ)
صرار.ٕ)   ( متمردين: التمرد العصيان فى يناد وا 
  ( بطش: البطش القسوة والعنف.ٖ)
  ( تبوأ: تبوأ المكان نزلو وأقام بو.ٗ)
  ( األرجاء: النواحى.٘)
  ن مستمرون.( صامدون: ثابتو ٙ)

َ



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٓٔ

 
 ئلة التالية:أجب عن األس

 متى تدايت دولة   ور ؟ وما الدولة التى لمفتيا ؟ (ٔ
 متى َتمَّ احتالل الفرس لمصر؟ وما موقُف ال عب المصرى من ذلك ؟ (ٕ
 ؟يمييا  وا. فبم رد لممصريينأرسل قمبيز رسالة تيديد  (ٖ
 لماذا صنَع قمبيز وليمًة لممصريين؟ وما موقُف ال عب المصرى منيا؟ (ٗ
 لقديمة؟اتستلدم فى الحروب  ما األسمحُة التى كانت (٘
 اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:  ختري (6

 انسحاب(. -صمح  -)تيديد        كان رسول قمبيز يحمُل لممصريين رسالة :  -أ 
 رسول قمبيَز: المصريونلم يقتل  -ب 

 لعدم تمكنيم منو(. -افتلاًرا بالتقاليد المصرية  -)لوفا منو 

 فى العنود )ب(:صل ما فى العنود )أ( مبا يناسبه  (7
 )ب(        ( أ)

 لطموحات قمبيز .ٔ قامت دولة الفرس  -أ 
 الجيوش الفارسية يدة مرات .ٕ كانت مصر ىدفا  -ب 
 فى القرن السابع قبل الميالد .ٖ ىزمت القوة ال عبيُة المصريُة  -ج 
 بفضل اتحادىم وثقتيم بأنفسيم .ٗ تم النصر لممصريين. -د 
 د قبل ليم بحروب العدو. .٘ 

 

 

  

 املناقشة



 

 كفاح شعب مصر ٔٔ

   

 صالح الدين حيارب الصليبيني

... َوَما َما َدَنْت ِمْصرُ فَ  (ٔ)َجاَء الُغَزاُة ِإَلى ِمْصَر ِلَيدُلُموا َأرضيا . وَيْسَتْعبدوا َأْىَمَيا . وُيَحطُّْموا ِكَياَنَيا
 .فَة َرُجٍل واحدٍ َأْىُمَيا. َبْل َوَقَفْت َيا َوَلِدى فى َوْجِو الُغَزاِة َوقْ  (ٕ)َرِضى َ ْعُبَيا ، َوَما لَضَعْت ، َوَما اْستَكان

ُيوَن َحْمالِتِيْم يمى ال َّاِم و  ِميبيُّوَن ِمْن أوُربََّة ُيَوجّْ ْغَرى ، سْ  َجاَء الصَّ ْت َضَرباُتُيْم َتتَواَلى فى َوظمَّ َيا الصُّ
 ليم َأنُفُسُيْم  َأْن َيْيِزُموا ِمْصَر َكَما ىَزُموا َغْيَرىا ِمْن َقْبُل . (ٖ)َمان ُثمَّ َسوََّلتْ  دٍَّة َوقوٍَّة ، َقَرابَة َقْرَنْيِن مَن الزَّ 

يَماَن َأَبْناِئيا ، ويِزيَمة ِرجالَيا أ  ْفسَدْت يمْيِيم ُكلَّ َ ْيٍء .ولكن َ َجاَيَة ُجنوِد ِمْصر ، واِ 

ةة ْصةَراٍر َأمةةاَم َأْسةراِب الصَّ ِميبيّْيَن التةةى َجةاَءْت ِمةةْن ِبريَطاْنَيةةا َلقَةْد َوقَةةَف َ ةعُبَنا اللاِلةةُد يةةا َولةدى فةةى َيةةْزٍم َواِ 
 . أوروباَوَفرْنَسا والنّْْمَسا ، َوِمْن ُكلّْ َمَكاٍن فى 

َل َيَمْييْم َحْممَة رُجٍل واحةد ، َوَمةَع َأنَّيُةم يةا َولَةِدى َجةاُءَوا ِلَقَتاِلنةا فقةد وقَف  عُبَنا َوْقتئٍذ َصًفا واحًدا، َوَحمَ 
ىةةة كةةان ٖٛ٘كةةاَن صةةالُح الةةدين األيُّةةوبىُّ َ ةةْيًما نبةةياًل فةةى ُمَعةةاَمَمِتِيم ِحيَنَمةةا فَةةَتح اِ يميةةو َبْيةةَت المقةةدِس سةةنة 

ْلَحربيََّة َيْن ُفَقراِئِيْم ، وُيْعِفى ِمْنَيا ِنَساَءُىْم َوَأْطَفاَلُيْم . يمََّمُيم َصالُح ُيْحِسُن ُمعاممَة َأسراُىْم ، وَيْدَفُع الَغَراَمَة ا
ٌة الةةدّْيِن يةةا ولَةةِدى ، كيةةَف ُيَقاتةةُل ِفةةى َ ةةَياَمٍة وُنْبةةٍل ، َلقَةةْد َحةةَدَث فةةى ِإْحةةَدى المعةةارك أن َفقَةةَدْت امةةرأٌة َمسةةيحيَّ 

ةة ِطْفميةةا ، فَةَرقَّ َقْمُبةةُو ، َوَفاَضةْت ُدُموُيةةُو ، فَةَذَىَبْت ِإلَةةى َصةالِح الةةدّْ ِطْفَميَةا يِن َتْبكةى وَتْصةةرُخ ، َوىةى تَةةْروى قصَّ
ِو َقاِئاًل : ِإنََّنا ُنَحارُب َقوْ  ًما َطَمُبةوا َحْرَبَنةا ، َوَأمر َبالَبْحث َيِن الطّْْفِل فى ُكلّْ َمَكاٍن َحتَّى َيَثَر َيَمْيِو وَسمََّمُو أُلمّْ

 رُب النُّْبَل واإِلْنَساِنيََّة .َوَلْسَنا ُنَحا

َذا   ٌة َتْكِ ُف ين َ ْعِبَنا الُمحبّْ لمسَّالِم ، ُيَساِلُم َمْن ُيَسةاِلُمو . وُيَعةاِدى َمةْن ُيَعاِديةو واِ  ىذه يا ولدى قصَّ
 َحارب َفَمُو َتقاليُد ِإْنَساِنيٌَّة نبيمٌة .

 واقعُة املنصورة :

ةةةِميبِيين َىِزيمةةةًة ُمْنَكةةةَرًة فةةةى وَ « يُّةةةوِبىُّ صةةةالُح الةةةدّْيِن األَ »وبعةةةَد أن َىةةةَزَم  ْقَعةةةة حطّْةةةيَن ، َأراَد ا، َجةةةْيَش الصَّ

                                                           
  ( كيانيا : وجودىا.ٔ)
  ( استكان: استسمم ولضع وذل.ٕ)
  ( سولت ليم أنفسيم: حببت إلييم، وأغرتيم ، وسيمتو.ٖ)



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٕٔ

ممةةُك فرنسةةا حَممةةة « لةةويُس التاسةةعُ » (ٕ)ليةةذِه اليزيمةةِة التاريليَّةةة الُكْبةةَرى، َفَجيَّةةزَ  (ٔ)الصةةميِبيُّون َأَن َيثْةةأُروا منةةوُ 
  .َصِميبيًة َجديدًة ِلغْزِو ال َّْرق مرَّة ثانيةً 

اَءت ىةةذه الَحْممةةُة الصةميبيُة، ويمةةَى رْأسةةيا ممةةُك َفَرنَسةا ، واسةةتوَلْت يمةةى دميةاط ، وَبَقيةةت فييةةا سةةتة وجة
َأْ ةةُيٍر ؛ ليسةةتْكِمَل لةةويُس ُمَعةةدَّاِت حممتةةو قبةةَل اسةةتئناف َزحِفةةِو َفَمةةا كةةاَن ِمةةَن الِمْصةةريين ِإدَّ َأْن َجَمُعةةوا  ةةمَميم 

دوا َأْمَرُىْم ُمْنَتظرين سايَة   اَلجياِد والِقَتال.ووحَّ

ميبىُّ يستعدُّ لمزْحف يمى الَمْنُصورة، ُتوفّْى الَمِمُك الصالُح ممةُك الةبالد ؛ فعظُةَم  وبينما كان الجّيُش الصَّ
 . (ٗ)فى ىذا الوقِت الَعصيب«  جر الدر»يمى َزْوَجِتو (ٖ)الَلْطبُ 

َرْت و   ِس َجميًعةا ، فةال َيعمةُم بةو أحةٌد ، وَأْن تَةْنيَض نبةَأ وفةاِة الممةِك َيةِن النةا (٘)َأْن َتْكةُتم  ةجر الةدرقرَّ
صداِر األوامةِر باسةم َزْوِجيَةا ِإلةى قيةاَدِة اْلجةيِش ، حتَّةى  ىى بتصريِف  ئوِن الممِك ، وتدبيِر أمِر الحْرب ، واِ 

 َأن يستْقِبل َأحًدا .د يستطيُع َواِرُث الَعْرِش من ِغياِبِو وَأيمَنْت َأن المِمَك َمريٌض « ُتوَراْن  اه» َيعوَد ابُنو 

وبةةةدَأِت المعركةةةُة الْكَبةةةرى، التةةةى اْ ةةةَترَك فييةةةا ال َّةةةْعُب والَجةةةْيُش ، َوَلةةةرَج فييةةةا َأبنةةةاُء المنصةةةورِة رجةةةاًد 
ةُنوا داِلةَل  َوِصَغاًرا ، ُيحارُبوَن ممَك َفَرْنَسا وجنوَدُه فى ال ةوارِع والطُّرقةاِت، ومةْن فَةْوِق المنةاِزِل ، بعةد َأن تحصَّ

  (ٙ)ِة بإقامِة الحواجِز والمتاريسالمدين

  ةةجر الةةدرَأَمةةَرْت  و، قُةةِبَض يمةةى ممةةِك َفرْنسةةاوَ َوُىةةِزَم الجةةيُش اْلَفَرْنِسةةىُّ الكبيةةُر ىزيمةةًة ألةةرى ُمْنَكةةَرًة، 
ةا َأحْ  بالمنصورة ِبَسْجِنو فى داِر ابن ُلقمانَ  َدثَةُو ُجُنةوُدُه ، ثُةمَّ ُأْلِمةَى سةبيُمو بعةَد أْن َدفَةَع ِفْديةًة كبيةرًة تعويًضةا يمَّ

 من َتْدِميٍر وتلريٍب فى البالِد .

 املغوُل ُيَدمُِّرون حضارَة العامِل

ةةِمِيبيّْين حةةَدَث مةةع الَمُغةةوِل ... َفِفةةى القةةرِن الثاِلةةَث ي ةةَر المةةيالدىّْ انطمةةَق  ومةةا حةةَدَث يةةا َولَةةِدى َمةةَع الصَّ

                                                           
  ( يثأروا منو: يقتموا من رجالو مثل ما قتل رجاليم.ٔ)
  ( جيز: أَيدَّ.ٕ)
  ( اللطب: المصيبة.ٖ)
  ( العصيب: ال ديد.ٗ)
  ( تكتم : تستر.٘)
  يس: ما يوضع فى طريق العدو لعرقمتو، مفرده: متراس.( المتار ٙ)

َ



 

 كفاح شعب مصر ٖٔ

لصةةين ، يحةةارُبوَن ِإمبراطوريةةَة الصةةيِن ويمتِيُموَنيَةةا ُجةةْزًءا الَمغةةوُل ، وىةةْم قةةوم اسةةتْوَطُنوا بةةالَد منغوْلَيةةا َ ةةماِلىَّ ا
 بعد ُجْزٍء وُركًنا بعَد ركٍن . 

انطمقُةةوا ينةةدِفُعون كالسَّةةيِل الجةةارِف جنةةوبىَّ الغةةرب ، فاسةةتوَلْوا يمةةى إيةةران فةةى غيةةِر َجيةةٍد ، ثةةم َأرسةةَل 
 (ٔ)وَع وادْسِتسةةالَم ، فةةردَُّىُم اللميفةةُة فةةى كبريةةاءإلةةى اللميفةةِة العبَّاسةةىّْ ، طالًبةةا منةةُو اْلُلُضةة« ُىودكةةو»قائةةُدىم 

 (ٕ)فةةةانَطَمُقوا بجيِ ةةةيم الَجبَّةةةاِر ُمْكَتسةةةِحيَن َأرَض الِعةةةراق حتةةةى وَصةةةُموا إلةةةى ُحةةةدوِد بغةةةداَد، كْعبةةةِة العممةةةاِء وُدرَّةِ 
واِيِق حتةى  (ٖ)اإِلْساَلِم ، ثم َأْطَبُقوا يمييا من الّ رِق َوالغْرِب ، ونصُبوا حوَلَيا المَجانيقَ  تقِذُفيا بالسّْياِم والصَّ

 سمََّمْت بغداُد ، واْنَطَمُقوا فييا َتْدِميًرا وَتْلِريًبا.  

واْنَتيَةةْت بةةَذلَك حيةةاُة الدَّولَةةِة العباِسةةيَّة ، بيةةِذِه النّْياَيةةِة المْؤِلمةةِة ، َبْعةةَد َأْن ياَ ةةْت لمسةةَة قةةروٍن كاممةةًة ، 
 ى مَراِتبيا . بمَغْت فييا الحضارُة العربيَُّة َأيم

، وَأصةبَح سةمطاُنيم يمتَةدُّ مةن َقْمةِب  (ٗ)ولْم َيْقَنْع المغوُل بذلك . بل استوَلْوا يمى ال اِم فى غيةِر َيَنةاٍء 
يِن حتَّى حدوِد ِمصَر .    الصّْ

 ِمِصُر ُتوِقُف السَِّيَل امَلغوِلىَّ

ً واقترَبْت جيوُش المغوِل من ِمْصرنا الَحبيبِة ؛ ِلَتُدقَّ َأْبوا  فى َغْيِر َرْحَمٍة ود  َفَقٍة . (٘)َبيا دًقا يني

جةةاُءوا ِإلْيَنةةا وفةةى ايِتقَةةاِدِىم َأنَّ مصةةَر سُتَسةةمُّْم ليُةةْم كمةةا سةةمََّمْت غيُرىةةا مةةن الُبمةةداِن .. ويندئةةٍذ تتحقَّةةُق 
 السّْيادُة ليْم يمى ال ْرق العربىّْ كمِّْو .

ن يلضَع َأو َيمةيَن .. َأَبةى أن ُيَسةمَّْم َأو َيْسَتْسةِمَم ، ويةَزَم يمةى وُىَنا يا ولِدى َأَبى َ ْعُب مْصَر المجيُد أَ 
يمةاٍن ، تحةَت زَيامةِة  حةاكم الةبالد وْقَتئةٍذ الةةذى راَح « ُقطُةةزُ »َأْن َيِقةَف فةى َوْجةِو ىةةؤُدِء الُغةَزاِة  فةى َيةْزٍم وقةةوٍة وا 

 يذا الِجياد ال اقّْ اْلَمِرير .ُيِعدُّ نفَسُو ل

يمةةةى رْأِس الجةةةيِش ، تتقةةةدُمُيُم الطُُّبةةةوُل ، وتُةةةْنَفُب أمةةةاَمُيُم األبةةةواُق ... وجنةةةوُد مصةةةَر « ُقطُةةةزُ  »ولةةةرَج 
                                                           

  ( كبرياء: يظمة ويدم لضوع.ٔ)
  ( الدرة: المؤلؤة الكبيرة العظيمة.ٕ)
  ( المجانيق: جمع منجنيق:  لة حربية قديمة ترمى بيا الحجارة.ٖ)
  ( يناء: م قة.ٗ)
  ( ينيًفا:  ديًدا.٘)
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 الصف الثانى اإلعدادى ٗٔ

 ى ُنُفوِسِيْم َحَماٌس َ ِديٌد .ُمَتَحفّْزٌة ِلمقاِء َىؤُدِء الُغَزاِة ، وفى ُقموبيم َحِميٌَّة، وف

َيةْيِن »، وُنِفَلِت األبةواُق . وُكتِةَب ِلَقْرَيةِة  واحَتَ َد الَجْيَ اِن ، كلّّ فى مواَجيِة اآلَلِر ، وُقِريِت الطُُّبولُ 
 أْن َتْ َيَد الصراَع العنيَف الذى د ُيَحدُّْد مصيَر مصَر وحَدَىا ، بل َمِصير العالِم الُمَتَمْديِن ُكمّْو .« جالوت

وينةةةدما ضةةةغَط واْصةةةَطدَمْت ُفْرَسةةةاُن المغةةةوِل الطةةةائَرُة بةةةالجنوِد الم ةةةاة المصةةةرييِن الرَّاسةةةلِة األقةةةداِم ، 
المغةةوُل يمةةى قْمةةب الجةةيِش ُنفّْةةَذْت ُلطَّةةة التظةةاُىِر بادنكسةةار والفَةةرار ، فحةةدَثْت الثَّْغةةَرُة ، واْنةةَدَفَع ِإلييةةا المغةةوُل 
ون ، وبةةادَر السةةمطاُن ِإلةةى  بقةةوٍة حتَّةةى قَطعةةوا فييةةا مسةةافًة ُمَناِسةةَبًة . ولمةةا َحمَّةةِت المَّْحَظةةُة الحاِسةةمُة يةةاد الفةةارُّ

وأيدتْةو قةواُت الجةاِنبْيِن ِب ةدٍَّة وُيْنةٍف ، فالتةلَّ ، « إْسةاَلماهوا»اليُجوِم ، ِبَعْزٍم راسٍب ، َوُىةَو َيصةيُح :  استئنافِ 
 تواُزن الَمُغوِل وانفصَمْت ُصفوُفُيْم ، واْرَتدُّوا َنْحَو التّْالِل اْلقِريبِة .

اِنِو َوْسةَط قَةْرِع الطُّبةوِل القاِصةِف َواْرَتفَةع الُيتَةاُف وىَنا حلَّ َدْوُر الُفْرسةاِن ، فةانقضَّ األميةُر بيبةرُس بْفرسة
 .  (ٔ)من بين الصفوِف كالّرْيِد َيُ قُّ َيَناَن السَّماءِ « اِ أكبرُ »

ةةرَباِت ، الواحةةدَة    ةةَباِح حتَّةةى الظيةةر ، َوَوَجةةَد المغةةوُل َأْنُفَسةةُيْم ُياَلقةةوَن الضَّ واسةةتمرَِّت المعركةةة مةةن الصَّ
 دوَن رحمٍة أو َ َفَقٍة .َبْعَد األلرى 

 بعد ذلَك َيْن ُمطاردِة الجْيِش المغولىّْ الميزوِم حتَّى طيَّر أرَض ال اِم ِمْنُو .« ُقُطز» (ٕ)ولْم َيتوان

َيْوًمةةا َمِجيِةةًدا... كةةاَن يوًمةةا لالةةًدا ، د فةةى تةةاريِب مصةةر َوْحةةَدىا َبةةْل فةةى « َيةةْيِن جةةالوت»لقةةْد كةةاَن يةةوًم 
. لقةةْد كةةاَن ىةةذا السَّةةيُل المغةةولى الُمةةَدمّْر ُيْنةةِذُر بةةاللراِب والةةدَّماِر كةةلَّ  (ٖ)َنيةةِة بأسةةرىادَ ، والم تةةاريب العةةاَلم ُكمّْةةو

 مكاٍن حلَّ ِبِو .

َوَلْود َأنَّ  عَب ِمصَر يا ولدى ،  َمَن ِبَنْفسِو ، ووقَف فى وْجِو المغةوِل دْنةدفعوا ِإلةى الغةرِب واألنةدُلِس 
ِبين ُمدَ  أوروباو   مّْرين .، ُمَلرّْ

ميبيين والَمُغولوكاَنْت مصُر مَ ، وَتَ تََّت َ ْمُل الُغزاِة ، وَتَحطََّم الُبغاُة ،  ىكذا ُىِزَم الطَُّغاةُ   . ْقَبَرًة لِمصَّ

 

                                                           
  إلييا. ( ينان السماء: ما يبدو من السماء لمناظرٔ)
  ( لم يتوان : لم ُيَقصر ، ولم يفتر.ٕ)
  ( بأسرىا: المراد : جميعيا.ٖ)





 

 الصف الثانى اإلعدادى ٙٔ

     
 املقاومُة فى اإلسكندريِة والقاهرِة(  1)

ذا مَضت األيَّامُ   .َغاِزًيا بجيٍش كبيرٍ مصر ُتَصاُب ِبَكاِرَثٍة جديدٍة ؛ لقْد جاَء ِإلْيَيا َناُبْمُيوُن بونابرت ب، واِ 
ُنةُو يمةى َمْرَكةِزِه ،  َوَقْبل ُنُزوِلِو إلى اإلسكندريِة أرسَل رسوَلُو إلى السيّْد ُمَحمةد ُكةَريّْم زييميةا وقِتئةٍذ ، ُيؤمّْ

 َو َسايَد الجيوَش اْلَفَرَنْسيََّة يمى النُّزوِل إلى َأرض اْلَوَطِن .ويعِرُض يميو البقاَء فى َمنِصبِو ِإذا ىُ 
ولكنَّ ىذا البطَل المصرىَّ لم َتْلَدْيُو ىِذه األلفاُظ البرَّاقةُة ، وَأبةى َأْن يتةرك بةالَدُه فريسةًة ِليةذا األجنبةىّْ 

َ ُيَكةةافُح ي

د

مةةى رأِس َبقيةةٍة ِمةةَن اأَلْحةةَراِر المجاىةةدين ، حتَّةةى الغاِصةةِب ، َأَبةةى َأْن ُيْمِقةةى ِسةةاَلَحُو ِمةةْن َيةةِدِه ، ويةةا
 َقَبَض َيميِو رجاُل َنابميون، وأرسموُه لمقاىرِة لُمَحاَكمِتو .

َل لمحاكمو َأن َيْحُكةةم يميةةو بالَقْتةةِل  ْوَحةةى ِإلةةى المجمةةس العسةةكرىّْ الةةذى ُ ةةكّْ ن أَ ولةةْم َيَسةةْع نةةابميوُن ِإدَّ أَ
رِة َأمَواِلو وَأمالِكِو َرْمًيا بالرَّصاص ، َمَع ُمَصاد

واتجيت أنظاُر المصةريين بعةد ذلةك ِإلةى زيمةاَء يثقةوَن ِبيةم َوَيْعَممُةوَن بِةرْأِييم َوَييتةُدوَن ِبيَةْدِييم ، فكةاَن 
 رم فى َطميَعِة ىؤُدِء القادِة والزُّيماِء.السيُد ُيمر مك

ولةةم يُكةةْن يمةةُر مكةةرُم بةةالزييِم الةةذى َيْنَتِظةةُر َدْيةةَوًة َأْو ُىتافًةةا ، َبةةْل َرَأى َأن الواجةةَب ُيَناِديةةو ِإلةةى اْلَعَمةةِل ، 
لى ُمَكاَفَحِة ىذا الَعُدوّْ ؛ َوُمَجاَبَيِة ىذا الَلَطِر ، َفَتَقدََّم الصفوَف وراَح ُيذْ  دوِر ، وُيَنظُّْم واِ  ِكى الوطنيََّة فى الصُّ

ُفوَف فى ُكلّْ َحىف وفى ك  لّْ مَكاٍن .الصُّ
يتُةُو واسة ن تقالُلُو ، وَيْجمُةَو الفرنِسةيُّو و َمةَن نةابمُيوُن َأنةُو َأمةاَم  ةعٍب َينيةٍد ، لةْن َيْسةُكَت حتَّةى َتُعةَود لةو ُحرّْ

َأنَّةُو « نةابميوُن بونةابرت» ةعب ِإدَّ ِإَذا َتَحقَّقَةْت َمَطاِلُبةُو كاِممَةًة . وَأدرَك َيْن َأْرِضةِو ، َوَأنَّةُو لَةْن تيةدأ ثةورُة ىةذا ال
 لُو األمُر و عُب مصر يمى ىذِه الحاِل. (ٔ)لْن َيْسَتِتبَّ 

م ينةدما َيِمةَم بتةدْىُور َمْرَكةِز َفَرْنسةا اْلَحْربةىّْ فةى ٜٜٚٔمصةَر لفيةًة فةى َأغسةطس « ُبونابرتُ »َوغادَر 
قائَد الَفرنِسيين فى مصَر من َبْعِده ، ولْم َيُكن نابميون بونةابرت قَةْد « ِكِميبر»اِبْمُيوُن أْن َيكوَن َأَمَر نَ ، و  أوروبا
َيِظيًمةا َوَغَضةُبُو َ ةِديًدا ، ِيْنةَدَما َيِمةَم « ِكِميَبةر»قبةل سةفرِه َأو است ةاَرُه فيمةا َفَعةل ، فكةان َغةْيُظ « ِكِميَبرُ »قاَبَل 

 . بيِذِه اْلَحِقيقةِ 
                                                           

  يستتب لو األمر : يستقر وييدأ. (ٔ)

َ

 
َُّْمحمد كريم

اِتْفافىُّقحالَُولَنوكَي َأنيمى

د

وسفنِء رفلأنيثالثِبَِْ .لايَِ
امكُمكحالَردصو . نةةابميوندارَأََ َ



 

 كفاح شعب مصر ٚٔ

يةةاَد المصةةريُّون لمكفَةةاِح ِمةةن َجِديةةٍد فَةةِإَذا بثَةةورٍة َيِنيفةةٍة صةةادرٍة ِمةةن أيمةةاِق القمُةةُوِب ،  َوفةةى َيْيةةد كميبةةر
 َتْنَبِعُث من القاىرِة مرًة ثانيًة .

ِإْذ  َوَلقَةةْد وصةةَف المَؤرلةةوَن األجانةةُب ِكفَةةَاح َ ةةْعِبنا اْلمْصةةرىّْ المجيةةِد فةةى ىةةذه الثةةورِة بَأنَّةةُو فةةاق كةةلَّ َحةةدف 
ةا َيْسةَتِطيُع . َفيَةِذِه سةيّْدٌة تجةوُد ِبحميّْيَة ا ... تعاوَن الجميُع رجاًد ونساًء ِكباًرا وِصَغاًرا وجةاَد كةلُّ فةرٍد بِةَأكَثر ِممَّ

قَةةْد قَةةاَم َأىةةُل وىةةذِه َيةةْذَراُء تجةةوُد ِبَمْيِرَىةةا ... وىةةذا ثَةةِرىّّ َيُجةةُود ِبَأرِضةةِو ، َوىةةذا ُمةةَواِطن َيجةةُوُد ِبَنْفِسةةِو وُروِحةةو . لَ 
القةاىرِة بمةا د يسةتطيُع َأحةٌد َأْن َيقُةوَم بِةو ، َفقَةْد صةَنُعوا اْلقَةَذاِئف مةن َحديةِد المسةاِجد ، حتَّةى النسةاُء لَةْم تكتَةةِف 

يَداِد الطَّعاِم َلُيم ، َبْل ُكنَّ يَأُلْذَن ُجنوَد َفَرْنسَ  ا َقْيًرا ِإلةى المنةاِزِل القريبةة الواحدُة ِمْنُينَّ ِبالقَياِم ِبِلْدَمِة الثُّوَّار واِ 
 لمقضاء يمييم َوَدْفِنيم َتْحَت الثََّرى .

ةةةةُدور ، َدافةةةةع  ةةةةاِدَقِة اْلُمْ ةةةةَتِعَمِة فةةةةى الصُّ بيةةةةذه اْلَحَماَسةةةةِة ال ةةةةديدِة ، والتعةةةةاون العظةةةةيِم ، والوطنيَّةةةةِة الصَّ
ًفا ، وَكَتُبةةةةوا بِةةةةدمَ  ةةةةَة البطولَةةةةة الَحقَّةةةةِة وَصةةةةَمُدوا المَواِطُنةةةةوَن يةةةةن القةةةةاىرِة ِدَفاًيةةةةا َمِجيةةةةًدا ُمَ ةةةةرّْ ائيم الطةةةةاِىَرة ِقصَّ

مَةة ، لممستعمرين َسْبَعة وثالثيَن َيْوًما ، ولكنَّ الَغاِصَب اْلُمْسَتْعِمر كاَن قْد َحاَصَر َمَناِفَذ القَةاِىرِة بالمةدافع الثَِّقي
اْلُجةوِع يمةى َأْىةِل القةاىرة جميًعةا وينَدئةٍذ  َوَحاَل ُدوَن وصوِل األغذيِة ِإلى َجَمةاِىير ال ةعِب ، حتَّةى َلةيََّم َ ةَبحُ 

 َحَمل المسَتْعِمُر حممَتُو يمى المجاِىِديَن والمكاِفِحيَن .

 َوَمَع ذلَك َظلَّ ال َّْعُب ثائًرا ، د الُجوُع ُيِليُفو ، ود اْلَمَداِفُع ُتْرِىُبُو .

 املقاوَمُة الشعبيُة فى منطقِة البحِر الصغرِي  ( 2)

ِصْر مقاومُة المصريين لجنوِد َفَرْنسا يمةى أىةِل القةاىرة َوْحةَدىا ، بةل وَجةَد الَفَرْنِسةيُّون مةن  ةعِب َلْم َتْقتَ 
 مصَر فى كلّْ مكاٍن ما وَجدوُه من َأْىِل القاىرِة .

 لقد اْنَدَلَعْت َثوراٌت َمَحمّْيٌة كبيرٌة د َحدَّ َلَيا ، ود َحْصَر .

ْيجةةةاٍب ، وكةةةاَن فةةةى َطِميعةةةِة المنةةةاطِق التةةةى أَ  ْبةةةَدْت ُمَقاَوَمةةةًة َ ةةةْعبّيًة َمِجيةةةَدًة َيةةةْذُكُرىا التةةةاريُب فةةةى َفْلةةةٍر واِ 
« َحَسةن ُطوبةار»ِمْنطَقُة البحر الصِغيِر الواقعُة بيَن المنُصورِة وُبَحيةرِة اْلَمْنَزلَةِة ، تحةَت قيةاَدة زييِميةا ال ةعبّى 

ومةذكراِت قُةوَّاِده، كرْمةٍز لمُمَقاَوَمةِة ال ةْعِبيَِّة اْلَباِسةَمِة « نةابرتبو «ىذا الرجِل العظيِم الذى تَةَردََّد اْسةُمُو فةى رسةاِئلِ 
 التى َلِقَيَيا الَفرْنِسيُّوَن فى َأْرِض واِدى النّْيل .

َزِييًمةةا ِلِمْنَطقةةة المنزلَةةِة ، وكانةةْت لةةو الزيامةةُة َأيًضةةا يمةةى ُسةةكَّان  ةةواِط  ىةةذِه « حسةةُن ُطوَبةةار»كةةاَن   
 َنْت َلُو َمَراِكُب َصْيٍد َكثيرٌة .الُبَحْيَرِة ... وَكا
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بم ةايب القُةَرى والةبالِد « حسةُن طوبةار»َوَلْم َتَكْد َتْبَدْأ َحْمَمُة بونابرت يمى ىذِه اْلِمْنطَقِة حتَّةى اتََّصةَل   
ِة المتأصمِة فى َأْيمةاِق وَأْىِمَيا ، وراَح ينظُم ُصفوَفيم ، وُيِثيُر الَحِميََّة فى ُصدورِىم، َوُيَحرُّْك فييم ُروَح الَوَطِنيَّ 

ُموِد ، أمام ىذا الَعُدوّْ الدليِل المستعِمر .  قموبيم ، حتى استطاَع َأن َيسَتِفزَُّىم لممقاَومِة والصُّ

حاول الفرنسيوَن َأن يجتذُبوه لصفوِفِيم ، فما َضُعف وما دَن فاْضُطرَّ الَفَرْنِسةيُّون َأن ُيْرِىُبةوُه وُيِرْىُبةوا  
 فى ىذه اْلِمْنطَقِة ين َطِريِق البحِر .« اْلَجمَّاِليَّة»َكْت حمَمُتُيم واّتَجَيْت ِإلى بْمَدِة رجاَلو فتحرَّ 

َوَما َأن َوصل الَفرْنِسيُّوَن بمحاَذاِتيا حتَّى وَحَمْت سُفُنُيْم فةى بحةر أ ةمون مةن ِقمَّةة الميةاِه فيةو ، فةانتيَز 
 من الرَّصاِص واألْحَجاِر . ال َّْعُب ىذه الفرَصة وراَح ُيْمُطُرُىم وابالً 

وَنِ ةةةةَبْت معركةةةةة ينيفةةةةة داَمةةةةْت َلمةةةةس سةةةةاياٍت ، وانَتيةةةةْت ِبَنْصةةةةِر ال ةةةةعب الِمصةةةةرىّْ ، َوانسةةةةَحَب   
ْحَراقَيا .  الفرنسيُّون ، ولكن بعَد أْن َتَمكَُّنوا من ِإْ عاِل النار فى ىذه البمدِة واِ 

فقد َرفَةَع ذلةك الةروَح المعنويةَة ليةذا ال ةعِب الثةاِئِر ،  كان دنتصاِرنا فى المعرِكة يا ولدى َأَثٌر يظيٌم ،
َعُو يمى ادستمرار فى اْلُمَقاَوَمِة ، َوَزاَدُه اْلِتَفاًفا َحْوَل   « .َحَسن طوبار»و جَّ

لرجةَل الكبيةَر بعد ذلك أن يجتِذب ِإلْيِو حسَن ُطوبار مرًة ثانيًة ... ولكةنَّ ىةذا ا« ِفيال»وحاوَل الجنرال 
ىكذا َوقَةَف َ ةْعُبنا المجيةُد فةى إصةراٍر ويةزٍم ، َأمةاِم جةيِش فرْنسةا وقواِدَىةا وجنوِدىةا ... ،  الَعْرَض رفض ىذا 

ِو َوقَةةَف َبَ ةةَجاَيِتِو .. َوقَةةَف بإيمانِةةو بحقّْةةو وِبثَقتةةِو ِبَنْفِسةةِو ، وقَةةَف بصةةْبرِه يمةةى ال ةةَداِئِد والمكةةاِرِه ، فكتةةَب ِلنْفِسةة
 .    النْصَر والبقاَء والُلُموَد 

 امُلقاومُة الشعبيُة فى الصِعيِد ( 3)

 )أ( فى جنِع الباروِد :

بعد َأْن َنَزَل الَفرْنِسيُّوَن َأرَض مصَر َوَتَغْمَغْموا ِفيَيا ، َوَسْيَطُروا يمى أجةزاٍء كثيةرٍة ِمْنيَةا ، سةارْت ُسةُفُنُيم 
 «.َنْجَع اْلَباُرودِ »جنوبىّْ ِقَنا ُتَسمَّى فى َنيِر النيل ، ُمتَّجيًة نحَو الصعيِد ، حتى َوَصَمْت ِإلى قريٍة 

وَما ِإْن رَأى َأىُل البمةدِة ُسةفَن العةدوّْ َحتَّةى َغِضةُبوا وثَةاُروا ، وانةدفعوا نحَوْىةا انةدفاَع رُجةٍل واحةٍد ، بِةَرْغِم 
 َأنَّ يدَد ىذه السُّفِن قد بمَ  اْثنتى ي رَة سفينَة محممَة بالذَّليرِة واألغذية.

، ووصةةموا إلييةةا َوَىَجُمةةوا وُع النةةاِس الغاضةةبُة فةةى مةةاِء النيةةل ، سةةابحة نحةةَو ُسةةفن العةةدوّْ َنزلةةْت ُجمةة  
، واْسْتولوا يمى ما فييا من ذلاِئَر . واستلَدُموا ما َألُذوه من َبَناِدق فةى ُمَياَجَمةِة الَبةاِلَرِة الَّتةى َكاَنةت  يمييا
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ال ةةاط  ، َفَتصةةايدْت َصةةةْيَحاُت الجمةةاِىيِر اْلَغاضةةِبة ، وَتوالَةةةْت َتّحمةةل القائِةةد اْلَفَرْنِسةةةىَّ ، حتةةى َجَنَحةةْت ِإلةةةى 
 َطَمقاُت الرََّصاِص ُتِصيُب ِجْسَم السَِّفيَنِة .

أْن َيتْةةُرَك َسةةِفيَنَتُو لِمثةةّواِر ، فأْ ةةَعَل النةةاَر فةةى َمْلةةَزِن البةةاُروِد َوَتَصةةاَيَدْت  َد الَفَرْنسةةىَّ لَةةْم  َيَ ةةأْ ولكةةنَّ القائةة
 لنّْيران فى الَجوّْ .َأْلِسَنُة ا

 َوَنةةَزَل الثُّةةواُر ِإلةةى مةةاء النيةةل فةةى َأْيقةةاِب القائةةِد الَفرْنسةةىّْ .. وَأْدَرَكةةو َأحةةُد ال ُّةةبَّاِن اأَلِ ةةدَّاِء َوُىةةَو ُيصةةارعُ 
فرنسةةىُّ َأْنفاَسةةُو ال اإِلْيَيةةاُء . َوفةةوَق ال َّةةاط  ، لفةةَظ ىةةذا القائةةدُ  (ٔ)اْلَمةةْوَج ، ثُةةمَّ َحَممَةةُو ِإلةةى ال ةةاط  وقةةْد َأْنَيكةةوُ 

َواْنِتَقاًما ِممَّا َحَدَث َتَتاَبَعْت َىَجَماُت الفرنسيين يمى طول الطريق من َأسةواَن ِإلةى قُةوَص ، وألةذْت ، األليرة 
عيَد كمَّو من ال ماِل ِإلى الجنوِب ودبَّْت َحركاُت المقاومِة فى كلّْ مكان .  الثوراُت َتْغُزو الصَّ

 )ب( فى َأبُنود :

دارْت َمعركةةٌة  ةةديدٌة بةةيَن قُةةواِت ال ةةعِب والُجُنةةوِد اّلَفَرْنسةةيين . وقةةَف َوْسةةَط ىةةذه « َأبُنةةود»َد َبمةةدِة وينِةة  
 َيدُيو ِإلى الصمُّود وُمقاوَمِة الَعدوّْ قائاًل : « أحمُد األبُنودى»اْلَمْعَرِكة  ابُّ َقِوىُّ ُيَسمَّى 

يين الذين جاُءوا دْغِتصاب َأرِضنا وبالِدنا ، حتَّى ولو كان لقْد َيزْمُت يمى أّن َأثَّأَر ِمْن ىؤُدء الفرنس
 فى ذلَك َمْوِتى وِنَياَيِتى .

 َفَما كاَن ِمْن َأْىِل الَبمدِة ِإدَّ َأْن َصاَفُحوُه وياَىُدوه يمى الُمَقاومِة واّلِكَفاح .

ِة الَعةدوّْ القةاِدِم ِإْلةيِيم ، وقةْد َأْمَسةةَك وَمةِن اْنضةمَّ إليةو ِمةْن رجةةاِل البمةدِة لمواَجيَة« أحمةُد األبُنةودى»َوَلةَرَج 
 ُكلّّ ِمْنُيِم ِبمْدفع حديٍث مما استولى يميو أىُل الصعيِد من الجنوِد الفرنسيين .

ةةَن  َوَبَعةةُض ِرفاِقةةو فةةى موقةةع « أحمةةُد األبُنةةودى»وجةةاَء الجنةةوُد الفرنسةةيُّون بُجنةةوٍد َوَيتةةاٍد كثيةةٍر ، َفَتَحصَّ
ُحةةوا ُيطمقةةون الرَّصةةاص يمةةى الَعةةُدوّْ القةةادِم َنْحةةَوىم .. فَمةةا كةةاَن ِمةةْن جنةةوِد الَعةةدوّْ ِإد َأْن َحِصةةين بالبمةةدِة ، وَرا

 َأْ عُموا الناَر فى َمَساِكِن البمدِة َفْأصْبَحْت ُكتمَة نيراٍن وُدَلاٍن  .

لاِن ، وكةةان قةةْد احتَمةةى ُيقةةاوُم وُيقةةاوُم َسةةاَيًة بعةةَد سةةاية ، َوْسةةَط النيةةران والةةدُّ « أحمةةُد األبُنةةودى»َوَظةةلَّ 
ُقَوى الَفرنسةيين وتُكةفُّ  (ٕ)ِبقصٍر ميجوٍر ألَحِد اّلَمَماِليك وِبَمسجٍد قريٍب منو ... وبعَد َفْترٍة َغير َقصيرٍة َتُلورُ 

                                                           
  ( أنيكو اإليياء: غمبو التعب والَجْيُد.ٔ) 
 تضعف.  ( تلور:ٕ) 
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وَنيَةا يمةى مداِفُعيم ين الضَّْرب َوَيْ َريوَن فةى ادْنِسةحاِب ، وَقْبةَل انَسةحاِبِيْم ُيْ ةِعُمون بعةَض الَفَتائِةِل ، ثةم ُيْمقُ 
 الَقْصر والَمْسِجد .

حرًبةةا طاِحَنةةة يمةةى ال َّةةْعِب . وفةةى ىةةذه المةةِرة  (ٔ)َوَنَصةةَب الفرنسةةيُّون مةةداَفع جديةةدًة ، وَ ةةرُيوا َي ةةنُّونَ   
 َكانِت المدافُع جاىزًة بحيُث لْم َيستِطع األىالى أْن َيصُمدوا َأماَمَيا َطوياًل .   

مسجد والقصةر ، َفَتسةرََّب ِمْنيَةا الجنةوُد الفرنسةيون ِإلةى الةدالِل ، وَأَ ةدَّ وأحَدَثْت الطمقاُت َثغراٍت فى ال 
 مةةا كاْنةةت َدْى ةةَتُيم ِيْنةةدَما َوَجةةُدوا َأْنُفسةةيم َمْحُصةةورين بسةةتاٍر ِمةةَن الةةدَُّلاِن َأْيَمةةى َأْبَصةةاَرُىم ، وَأْذَىةةَل ُيقُةةوَلُيمْ 

ِإلةةةى « أحمةةةُد األبُنةةةودى»َقُط َأوراُق اْلَلِريةةةف . وَصةةةَعَد فَأَصةةةابُيُم اإِلغ ةةةاُء َوَسةةةقُطوا يمةةةى األرض َكَمةةةا َتَتسةةةا
، ُيرسُل الطمقاِت َبعةد الطمقةاتِ  اْلِمئَذَنِة وفى َيِده مدفعُو ، وَألذ فى وَسط النّْيران التى ُتحيط ِبو من كلّْ جانبٍ 

 وىو َيُقوُل : اِ أكبُر ... اِ أكبُر .

َرَباِت إلى الفرنسيين . وانقضَى النياُر وأحمُد األبُنودى ُمعمَّقٌ     فوَق المْئَذِنة ، وىو ُيَسدُّْد الضَّ
 . المئذنةويندَما َحلَّ الميُل َتَسمََّل األبُنودى من المسِجِد ، بَعَد أْن َلَبس ِثياًبا ُألرى وترَك األولى فى ِ 

األبُنةةودى واقةةٌف فةةى  وينةةدَما جةةاَء الصةةباُح فةةى اليةةوِم التةةالى ، ُليّْةةَل ألحةةِد الُجنةةود الفرنسةةيين َأن َأحمةةدَ 
الِمْئَذَنةةِة د َيتحةةرُك ، َفَوَجةةَد فةةى َنْفسةةو ال َّةةَجاَيَة لمصةةعوِد ِإلةةى الِمْئَذَنةةة ِلمقَةةبِض يميةةو ، وأَ ةةدَّ مةةا كانةةْت دى ةةُتُو 

 ِيْنَدَما أدرَك أنَّ ىذه ثياُبُو وأنَُّو َقْد انسَحَب .

 جيٍش فرنسىف جاء يحتلُّ َبَمَدُه .  ىذِه ُصورٌة ِمْن ُصَوِر ُمقاومِة ال َّْعِب الِمْصِرى لِ 

  

                                                           
  ( ي ن حربا: يثيرىا من كل ناحية.ٔ) 
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 أجب عن األسئلة اآلتية: 

 لماذا لم يستجب محمد كريم لرغبة )نابميون(؟ (ٔ
 من البطُل المصرى الذى التف حولو ال عب بعد محمد كريم؟ (ٕ
 من بطُل المقاومِة فى منطقة البحر الصغير؟ (ٖ
 وضح بطولة المواطن ال اب "أحمد األبنودى". (ٗ
 :القوسني لصحيحة مما بني اإلجابة ا ختري (5

 قائد الثورة ال عبية فى القاىرة ىو: ( أ)
 أحمد األبنودى(. –يمر مكرم  –حسن طوبار  –)محمد كريم 

 أحمد األبنودى بطل الثورة ال عبية فى: ( ب)
 منطقة البحر الصغير( –القاىرة  –الصعيد  –)اإلسكندرية 

 صل من العنود )أ( ما يناسبه من العنود )ب(: (6

 )ب(        ( أ)

 بقتل محمد كريم رمًيا بالرصاص .ٔ أرسل نابميون إلى -أ 
 يمم الجياد بعد محمد كريم .ٕ أويز نابميون إلى المحكمة -ب 
 محمد كريم يؤمنو إذا ىو سايده  .ٖ حمل يمر مكرم  -ج 
 فى منطقة البحر الصغير .ٗ حسن طوبار زييم الثورة  -د 
 فى الصعيد .٘ أحمد األبنودى زييم  عبى -ه 
 

 أمام العبارة غري الصحيحة:)×( حة، وعالمة ( أمام العبارة الصحيضع عالمة ) (7

 (  )    .رفض محمد كريم أن يفتدى نفسو بالمال ( أ)
 (  ) .لفرنسيين بترك ثيابو يمى المئذنةلدع أحمد األبنودى ا ( ب)

  

 املناقشة



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٕٕ

   

ْعُبنا المصةةرىُّ َيَتمسَّةةك ِبُحريَّتِةةو وُحقِوقةةِو ، كةةان يةةرُفُض أن َيْسةةَتِبدَّ حاِكمةةُو َأو يسةةوَقو كمةةا ُتَسةةاُق كةةاَن َ ةة
ِه ، اأَلْنَعةاُم ، كةاَن يقةةُف لةو بدايةةَة األمةر ناِصةةًحا ُمَحةذًّْرا ، فةِإذا لَةةْم َيْسةَتِمْع ىةةذا الحةاِكُم ِإلةةى َنِصةيَحتو َأْو َتْحةةِذيرِ 

ُة ثاَر َيمِيو وتمرَّ  م ٘ٓٛٔمع  عب مصَر يةام « لور يد»َد َوَأْنَزَلُو من َيْرِ ِو َوَسَمُبو ُمْمُكو وُسْمطانُو . َوِقصَّ
 . جايَة  عِبَنا وقوَة ِإراَدِتوِ َوَما َقْبَمَيا تَُبيُّْن لَك 

ف الرحمةة بالنَّةاِس ، والًيا فاِسًدا ظالًما َحاِكًما ُمْسةَتِبًدا قاسةًيا ، د ُيحةبُّ َ ةْعَبُو ود َيعةرِ « لور يد»كان 
يرِة الفاِسَدة .  كان ُكلُّ ىمّْو فى الحياة َأْن َيْجَمَع الماَل الواِفَر ِلُيْنفَقُو يمى مالذّْه َوَرَغَباِتو ال رّْ

ةةةد َىةةةمَّ ليُةةةْم غيةةةُر النيةةةِب وال وكةةةاَن يسةةةتعيُن فةةةى ُحْكِمةةةو ِلَ ةةةْعِبَنا المجيةةةِد بجنةةةوٍد غيةةةِر ِمْصةةةريّْين ، ْمب سَّ
 النَّاِس .واإِلضراِر ب

يرة وتصرُّفاتو السيَئِة ، حتى َبَمَ  اْلَغضب غاَيتُو وبةدَأِت النفُةوس َتثُةوُر  َغِضَب ال ْعُب من َأيماِلو ال رّْ
وَتْغمى َكَما َيْغِمى الماُء يمةى النةاِر ، َولةم َيْبةَق ِإدَّ َأن َتقةَع ِمةْن لور ةيَد وجنةوِده وقعةٌة واحةدٌة ، ِلةُيْعِمَن ال ةعُب 

وُسمطاِنو ، ثةم َيْمِقةى  (ٔ)َثْوَرَتُو ، وِيْصَياَنو . وِينَدِئذ ُيْنِزُلُو ال َّْعُب َيْن َيْرِ ِو ، َوُيَجردَُّه ِمن َجَبرِوتوغضَبتُو وَ 
 ِبِو بعيًدا ين ىِذه الدّْياِر .

ُمْؤلًما . ، ِيْنَدَما ايتدى ُجُنوُد ىذا الوالِى يمى اأَلَىالى ايتداًء  ٘ٓٛٔوَوَقَعِت الوقَعُة فى مايو سنة  
لى المواطنيَن المارّْين فى ال َّوارِع والطرُّقات ، َفَسمُبوا َما َكان فى ُجيَ  وِبيم وانَدَفُعوا ِإلى اْلَحَواِنيت َفَنَيُبوَىا ، واِ 

 من ماٍل ، حتى البائُع الجائُل َلطُفوا بضاَيَتُو وَأَكُموا ِثَماَره وَفاِكيَتو .

َن ال َّةَرِف ود ِمةَن الَكَراَمةة َأْن َيْسةُكَت يةن ىةذا الفسةاِد َأو َأن يقبةَل ىةذا َ َعَر َ ةْعُب مصةَر َأنَّةو لَةْيَس ِمة
العةةةاَر ، َفثَةةةَارْت ُجُموُيةةةو وانَطَمقةةةْت فةةةى ال ةةةوارع والميةةةادين  ةةةباًبا و ةةةيوًلا ، ِصةةةغاًرا َوِكبةةةاًرا َيْيِتفُةةةوَن ِبُسةةةُقوِط 

 َوُجُنوِده .« لور يد»

ثةائرُة ِإلةى الم ةايِب والعممةاِء ، وكةاَن َليُةْم فةى ىةذا الوْقةت َمَكَانةٌة يظيمةٌة َوَلَقْد َلَجأْت َجُموُع ال ةعِب ال  
يْت ينَد الناِس ، وكانوا َمْوِضَع احتراِمِيْم َوَتْقدِيِرىم . وليذا َوِثَقْت ِبيْم َطواِئُف ال عِب والَتفَّْت َحةْوَلُيْم ، َوَرِضة

 ِبِقياَدِتيْم َوَزَياَمِتيْم .

                                                           
  ( جبروتو: غطرستو واستبداده أو كبره وطغيانو.ٔ) 



 

 كفاح شعب مصر ٖٕ

مة الُعْمَيا َتَجمََّعةْت جُمةوُع ال ةْعِب وطوائفُةو ، َمةَع الم ةايب والعممةاِء ، لتقةديِم مطةالِبيم َوَحْوَل داِر المحك
 . (ٔ)ِإلى ىذا الوالى اأَلْحَمقِ 

وتةةتملَّص ىةةذه المطالةةُب فةةى ُلةةروِج الجنةةوِد األجانةةِب مةةن الةةبالِد ، وَيةةْوَدة المواصةةالِت بةةْيَن الةةَوْجَيين 
 َدم فرِض ضرائَب َجديدة ِمْن َغْيِر ُمَوافَقِة العمماِء وزيماِء ال عِب.الِقْبمىّْ ، َمَع يو اْلَبَحرىّْ 

ةًنا فةةى َقْمَعتِةِو . وَبةَدًد مةةن َأن ُيةْدِرَك حقيقةةَة  وَأْرِسةمْت ىةذه المطالةةُب ِإلةى )ُلور ةيَد( ، َحْيةةُث كةاَن متحصّْ
َر حةةةقَّ ال ةةةةعِب فةةةى ىةةةةذِه َك َوَسةةةِلَر َوَأْنَكةةةةاأَلْمةةةِر، ويمةةةنَح ال ةةةةعَب ُحُقوقَةةةُو ، َوَيْلَضةةةةَع ِلَرَغباتِةةةِو الَعادلةةةةِة َضةةةحِ 

 . المطالبِ 

ُروا لْمَعةو ، وَأيمُنةوا  وَلمَّا َيِمَم العممةاُء والزيمةاُء َيةَدم قبةوِل الةوالى مطةاِلبيم اْزَداُدوا غضةًبا َوثَةْوَرًة ، وقةرَّ
ر ُمَحاَصةَرَة  قراَرُىم لمُجُموع الكثيِرة التى كانْت َتَتَزاَحم كلَّ يوٍم َحْوَلُيم ، َفَمةا كةانَ  ِمةن ال ةعِب الثةائِر ِإدَّ َأْن قةرَّ

 لْور يَد فى قمعِتِو .

َدًة بالسّْالِح والبنادق تحاصُر لور يد فى قمعِتِو .  واندفعِت الجماىيُر يا ولدى ُمَزوَّ
حةةَل يةةن ىةةذه َيرْ َأبةةْت طوائةةُف ال َّةةْعِب َأن َتتْةةُرَك مكاَنيَةةا حتَّةةى يلضةةع لور ةةيُد إلِراَدِتيةةا وَمَطاِلبيَةةا َأو 

َوَطةةاَل ِحَصةةاُر ال ةةعب لمقْمَعةةِة ، فمةةم يجةةْد لور ةةيُد َمفةةرا ِمةةْن َأْن ُيرسةةَل رسةةوَلُو مةةرًة ثانيةةًة ليقةةوَل لمسةةيد ، الةةدّْيارِ 
 ُيَمر مكرم :

 كيَف د ُتطيُعوَن ُأْوِلى األمِر مْنُكم وَأْنُتم رجاُل الدّْيِن ؟
 فردَّ السيُّْد ُيَمر مكرم َقاِئاًل :

يُع ِإدَّ الواِلَى العادَل ، ولور يُد َأبعُد َما يكوُن َيِن الَعْدِل َوالرَّحَمِة . َأيَُّة طايٍة َتِجُب يمى نحُن د ُنطِ 
ال ةةعب ليةةذا الةةوالى الةةذى اْسةةَتبدَّ وطغةةَى؟ َأيَّةةُة طايةةٍة َتِجةةُب يمةةى ال ةةعب ليةةذا الةةوالى الظةةالِم الةةذى د َيعةةرُف 

 يَُّة طايٍة َتِجُب يمى َ ْعٍب َسَمَبُو ىذا الوالى األحمُق حريََّتو وكرامَتو ؟غيَر السَّمِب والنَّْيِب والتْعذيِب ؟ أَ 

 وأليًرا صاَح السيُد ُيمر مكرم فى َوْجِيِو قائاًل :
 . «قل للور يَد: ِإنُو ليس الوالَى الذى َتجُب يمى ال عب طايتو »

لةةن يتلمَّةةى يةةن مطاِلبةةو ولَةةْو َكةةرَه  وظةةلَّ ال ةةعُب يةةا ولةةدى يحاصةةُر )لور ةةيَد( فةةى قمعتةةو ، ُمعمًنةةا َأنَّةةو

                                                           
  ( األحمق: قميل العقل.ٔ) 



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٕٗ

 الوالى وُجنوُده .

راِدِتو . َوَجد سمطاُن تركيا ، َأنَُّو د َمَفرَّ ِمْن َلْمِع ىذا الوالى الظَّالم تيدئًة ليذا  وَأماَم ِإصرار ال عِب واِ 
 ال عِب الغاِضِب الثَّائِر .

 َوَأرسَل ىذا السمطاُن ِإلى لور يَد يقوُل َلُو :

َدُه يميك َوحَصاَرُه لَقْمِعتك َوَأْدَرْكَنا َأنَّةُو مةن اللطةأ تَأْييةُدُكم ِفةى َلَقد أَ  ْدَركنا َغَضَب ال َّْعِب الِمْصرىّْ وَتَمرُّ
 .سياَسِتُكم التى َأثارِت ال َّْعَب ، َوَرَأْيَنا َأنَُّو دُبدَّ ِمن َيْزِلُكم ، َتحقيًقا لرغباِتِو واْسِتَجابًة ِلَمَطاِلبِو 

 من صفاِت  عبنا التى يجُب َأن تَُباِىَى بيا وتُفاِلَر . ىذه صفةٌ 

 

  



 

 كفاح شعب مصر ٕ٘

 
 أجب عن األسئلة اآلتية:

 أمام العبارة غري الصحيحة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ضع عالمة ) (1
 )    (  يرفض ال عب المصرى اللضوع وادستسالم لمطغاة .    -أ 
 )    (                               .كان لور يد حاكما يادد -ب 
 ( )        .لم يستجب السمطان التركى لمطالب ال عب المصرى -ج 

 ختري الصواب مما بني القوسني : (2
لجأت جموع ال عب إلى ) التجار والصناع ة الجنود والضباط ة الم ايب والعممةاء ( ليتحةدثوا  -أ 

 باسميم أمام الوالى .
َعةةْت جُمةةوُع ال ةةْعِب وطوائفُةةوَ َحةةْوَل دارِ  -ب  ) المحكمةةة الُعْمَيةةا ة الحكمةةة ة القضةةاء العةةالى (   َتَجمَّ

 لتقديِم مطالِبيم ِإلى لور يد.
 كان ىمُّ  لور يد فى الحياة ) جمع المال ة تعيين أقاربو ة تحصيل العموم ( . -ج 

 ؟«لور يد»ثارت ِمصُر يمى الوالى التركى  لماذا (ٖ
 ما موقُف )يمر مكرم( من لور يد؟ (ٗ
 صرى إلجبار لور يد يمى اللضوع إلرادتيا ؟ماذا  فعمت جماىير ال عب الم (٘
 لماذا يزل السمطان التركى واليو فى مصر؟ (ٙ

  

 املناقشة



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٕٙ

 

م َأْن َيْسَتْسةِمم ِلجةيش ٚٓٛٔين َ ةْعِب ر ةيد .. ىةذا ال ةعُب المجيةُد الةذى َأَبةى فةى يةام ُأحدُّْثَك اْليوَم 
ْن تزيةد يمةةى وقَتئةٍذ .... َأَبةى َأْن َيْلَضةَع َأو َيِمةةيَن ، بةالرغم مةن َأنَّ حاميةَة ر ةيد لةم َتُكة أوروبةاَأْكَبةِر َدْولةٍة ِفةى 
 .َسْبِعمائِة جندىف 

م َفَمةا َكةَان ٚٓٛٔفةى ُمْنَتصةِف مةارس « ِفريةزرَ »يةة ِإلةى اإِلسةكندْريِة ، ِبِقيةاَدِة َوَصَمِت اْلَحْممَةُة اإِلنجميز 
ُمحةةاِفظ اإِلسةةكندريِة َوْقَتئةةٍذ ، ِإدَّ َأْن َسةةمََّميا َليُةةْم ، فقةةْد َكةةان ُتْرِكةةّى اأَلْصةةِل ، َد َيْجةةِرى فةةى « َأمةةين َأغةةا»ِمةةْن 

. وما ِإْن َوَصةَل نبةُأ الجةيِش اإِلنجميةزى الزَّاحةف نحةَو ر ةيد ِإلةى َأسةماِع ُيروِقِو الدَُّم الِمْصرىُّ اأَلِبىُّ اأَلِصيُل 
ةةةاَر وِكبةةةاَر ِرجةةةاَل ال حاميةةةة وملَتمَةةةف طوائِةةةف محةةةافِظ ر ةةةيد ، حتَّةةةى َجَمةةةَع العممةةةاء واأَلييةةةاَن واأُلدبةةةاء والتُّجَّ

 قد ُاْفتَتَح المؤَتمر بكممٍة منو يقول فييا :و ا الَباَلء الزَّاحِف َنحَوُىم ، فى مؤتمٍر لمت اُوِر فى َأْمِر ىذ ال َّْعبِ 

َيةةا َأْىةةَل َر ةةيَد .. ىةةذا يةةوُمُكْم وِتمةةك ِدَيةةاُرُكم ، فةةدافُعوا ينيةةا بكةةل مةةا اسةةَتَطْعُتم مةةن قُةةوٍَّة ، َواْيَمُمةةوا َأن »
وُتْسَتْ َيُدوا فى سةبيِل وطةِنُكِم َمِصير ِمْصَر كميا فى َأيديكم . َأْنُتْم َأماَم َأْمَرْيِن ... ِإمَّا َأن َتْصُمُدوا لعدوّكم ، 

ما َأن َتْكتُُبوا أَلْنُفِسُكْم الذُّلَّ والعاَر والَيَواَن وَىَذا دَ   « .  َأْرَضاُه لُكمدفاًيا ين ديارُكْم وَأبناِئُكْم َوَأْمَواِلُكْم .... واِ 

 َفَصاَحْت ُجَموُع ال ْعِب فى حماسٍة زائدٍة :

 ا، والِكَفاُح ِمْن َأجِمو رساَلتَُنا .الموُت فى سبيِل الوطِن َغاَيتُنَ 

َتقرَّ رَأُى الجميةةةِع يمةةةى المقاومةةةة حتَّةةةى المةةةْوِت ، وانطمةةةَق اأَلدبةةةاء ُيمقُّْنةةةوَن ال ةةةعَب َوَبْعةةةَد ُمَناَقَ ةةةات اسةةة
 اأَلنا يَد الوطنيَة التى ُتَردُّْدىا اْلَجَماِىير .

، فَبَعثت الحماسَة فى النُّفُّوِس ، واستَعدَّ الناُس لمَيْوِم َوقْد َتجاَوَب َصَدى َىِذه اأَلنا يِد ِفى َأنحاء ر يَد 
 الفاصِل فى َتاريلِيْم استعداًدا كبيًرا .

وَأرَسَل محاِفُظ ر ةيَد ُرُسةَمُو إلةى لةارج المدينةة ِلُيْلبِةُروه ِبَمْويةد قةدوِم َجةْيِش اإِلنجميةِز الزاِحةف نحةَوىم ، 
 ِلَيُكون ال عُب َيمى استعداٍد لمَقاِئو .

ُسةةُل َجةةْيَش العةةُدوّْ يمةةى ُبعةةِد َأربعةةِة كيمةةو متةةراٍت مةةن المدينةةة انطمقُةةوا ُمْسةةرييَن  َوِيْنةةَدَما َرَأى ىةةؤدِء الرُّ
 بجياِدَىْم ِإلى المحافِظ لُيْلِبُروه الَلَبَر .
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 ولم تمض لحظاٌت حتَّى انطمَق المناُدوَن فةى  ةوارِع َرِ ةيَد َيةْأمرون بادسةتعداد وادلتبةاء فةى المنةازلِ 
والمتةةاجر حتةةى تحةةيَن المحظةةُة المناسةةبُة ، وفةةى دقةةائَق معةةدوداٍت كانةةْت  ةةواِرُع المدينةةِة َلاليةةًة مةةن كةةلّْ َن ةةاٍط 

 وحركٍة . 

ُوزَّْيْت الجنوُد المصِريَُّة َمَع الُمَجاِىدين من َأىِل َر يَد يمى المنازِل الواقعةِة فةى  ةارع دىميةِز الممةِك   
اْلَمةةْدَلل الرئيسةةى لممدينةةِة فيةةو يسةةيُر مسةةتقيًما حتةةى ينتِيةةَى ِإلةةى حةةدوِدىا ال ةةرِقيَّة والم ةةِرَفِة يميةةو ، بايتبةةاِره 

يمةةى َضةةفَّة النيةةِل كمةةا َصةةَدرِت اأَلواِمةةَر بفةةْتِح البةةاِب الغربةةىّْ اْلُمتَِّصةةِل بةةدىميِز الممةةِك َففُةةِتَح يمةةى ِمْصةةَراَيْيِو ، 
 مدينِة .ْانَسَحَب الُجنوُد من َلمِف اأَلْسواِر ِإلى دالِل ال

وينةَد الظُّيةِر دلةَل الجنةوُد اإِلنجميةُز مةن بةاِب المدينةِة  منةين . وكةان الطريةُق الرممةىُّ بةين اإِلسةةكندرِية 
 ور يَد قْد َأْنَيَكُيم ، وكاَن اليوُم  ديَد القيِظ يمى الرَّْغم من فصِل الربيِع .

المدينةِة ولةةم ُيصةاِدُفوا فييةةا ِإنسةاًنا وراَقيُةةْم مةةا  ولةم يعتةةرْض َأحةٌد طريةةَق الُغةَزاِة اْلُمْعتَةةِديَن ، بةل جةةاُلوا فةةى
ُي ةةةةاىدون فةةةةى َر ةةةةيَد مةةةةن حةةةةدائق َفْيَحةةةةاء . ورَأْوا َأوَل َمةةةةرٍَّة مَيةةةةاَه النيةةةةِل العذبةةةةَة الجاريةةةةَة وضةةةةفََّتْيو المةةةةزَدَاَنتْيِن 

لةةةُذوا مةةةن  ةةةارع دىميةةةز الممةةةك ِباْلُلْضةةةَرِة الزَّاِىَيةةةِة ، وقةةةد قامةةةْت َأ ةةةجاُر النِليةةةل الباِسةةةقاُت يمةةةى جانبْيةةةو ، فاتَّ 
روا مةةن  وال ةةوارع اأَللةةَرى مكاًنةةا لالسةةِتراحِة ، بعةةد َأن اطمةةَأنُّوا لعةةدِم وجةةود المقاومةةِة . لمُعةةوا َأسةةمَحَتُيْم وتحةةرَّ

ة َأمتعتيْم واستكانوا ِإلى الدَّيِة وَألذوا يَتساَمرْوَن َوَيَتَضاحُكوَن . وقةد انت ةُروا فةى  ةوارع المدينةة ِطْبقًةا لمُلطَّة
 اْلَمْرُسوَمة . َيْسَتظمُّوَن بظمّْيا الظَّميل .

وَفجةةَأًة انيةةاَل يمةةييُم الرََّصةةاُص مةةن ُ ةةُرفاِت المنةةازل ونوافةةِذىا يْحُصةةُدىم َحْصةةًدا ، وفةةى َغْمةةِرة َىةةذه   
َتُكةوا بيةْم َفْتًكةا المفاجأِة َلَرَج من المنازِل الجنوُد واألىاِلى المجاىدون وقاتموا اإِلنجميةَز بالسّْةالِح األبةيِض ، َففَ 

 َذِريًعا وا َترَك النّْساُء فى المعركِة َفُكنَّ ُيْنِ ْدَن األنا يَد ، وَيْضِرْبَن بالدُُّفوف .

 ، ولرُجوا من باِب المدينِة ضارِبيَن فى الصَّحراِء . (ٔ)َوَفتَّ َذِلَك ِفى َيُضِد اإلنجميز

  

                                                           
  (المراد: ضعفت قوتيم، والعضد : السايد.ٔ)
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 أجب عن األسئلة اآلتية:

 يزى فريزر ِإلى اإِلسكندرية فى حممتو الحربية؟متى وصل القائد اإِلنجم (ٔ
 ما موقف أمين أغا من حممة فريزر؟ (ٕ
 كيف استعد أىل ر يد لمقاء حممة فريزر؟ (ٖ
 « .َوَفتَّ َذِلَك ِفى َيُضِد اإلنجميز، ولرُجوا من باِب المدينِة ضارِبيَن فى الصَّحراءِ »  (ٗ

 مفيدة.( فى جمل )يضد( ومضاد )لرجوا(، ومفرد )ضاربينىات مرادف 

 متى أصيب اإِلنجميز باليزيمة فى ر يد؟ (٘
 ما اللديعة التى دبرىا أىل ر يد لفريزر وجنوده؟ (ٙ
 اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فى كل مما يأتى: ختري (7

 كثرت ضحايا اإِلنجميز ألنيم كانوا:  (أ )
 (. وضعوا أسمحتيم لمراحة –يزًد من السالح  –قمة ضعيفة  )

 :جاىد أىُل ر يد أيداءىم (ب )
 (. بالمدى والبنادق –بالبنادق  –بالسالح األبيض  )

 المقاومُة الوطنية فى: وزَّْيت   (ج )
 المساجد والمدارس( –كل  وارع ر يد  –) ارع دىميز الممك 

 صل من العنود )أ( ِبَنا يناسبه من العنود )ب(:

 )ب(       ( أ)

 بادلتباء فى المنازل -أ  كانت العيون ترقب .ٔ
 ن مقاومة تذكردو  -ب  استلدمت العيون الليول  .ٕ
 ماء النيل العذب -ج  نودى يمى الجنود وال عب  .ٖ
 تحرك العدو نحو ر يد -د  دلل العدو ر يد  .ٗ
 توفيًرا لموقت -ه  لمع الجنود أسمحتيم  .٘

 ثمار البساتين اليانعة  -و  
 ليستريحوا من ويثاء الطريق -ز  

 املناقشة



ٕٜ كفاح شعب مصر

 بةدأت الثةةورة العرابيةةة باجتمةاع ضةةباط الجةةيش فةةى منةزِل )أحمةةد يرابةةى( وأقسةموا يمةةى الجيةةاِد لتحريةةرِ 
، وجةةرت األحةةداُث سةةريًعا وقةةام الجةةيُش كمةةو بعةةرٍض يةةاٍم فةةى سةةاحِة مصةةر ممةةا لحةةَق بيةةا يمةةى يةةد اللةةديوي

 طمبةةاِت الجةةيش وال ةةعب، فةةردَّ  م، وفيةةو يةةرَض )أحمةةد يرابةةى(ٔٛٛٔمبر يةةام ع مةةن سةةبتيابةةدين فةةى التاسةة
 :ي قائاًل اللديو 

 .«د حق لكم فى ىذه المطالِب ، لقد ورثُت ىذه البالَد ين  بائى وأجدادى ، وما أنتم إد يبيد إحساننا»

قنةا تراثًةا أو يقةاًرا ، واِ الةذى د ، ولةم يلم لقد لمقنةا اِ أحةراًرا» فردَّ يرابىُّ رده التاريلى المعروف:
 .«ِإلو غيره ، ِإننا سوف د نورث ود نستعبد بعد اليوم

َتعيةدوا لةو أن يسةايَدىم ، و َد َليُةْم َوَتَعيَّة اإِلنجميِز يمى أن َيَروْا أْمًرا لدلوِل مصةَر ،مع  ياتفق اللديو 
ن فى حماية األسطول اإلنجميزى الذى دلةل ليكو  إلى قصر رْأس التين ؛ يوا ير و، وسافر اللديو أن يحم

ميناء  ، وقامت الفتن فى البالد ، وضرب األسطول اإِلنجميزى فى اإلسةكندرية، واضةطر يرابةى ِإلةى 
، ووقف ال عب المصرى بكل ما يممك بجانب يالدلول فى الحرب ضد اإِلنجميز الذين انحاز ِإلييم اللديو 

وقعت النكسة  الكبرى بوصول الجيش اإلنجميزى إلى القاىرة يةن طريةق الجيش وقائده العظيم )يرابى( ، و 
 العباسية ، ثم القمعة التى سمميا ليم )لنفس( قائد حاميتيا . 

َمَيا "م : اسبيرو" المؤرُّْخ الكبيُر قائاًل لقد َجِيَل اإِلنجميز الحقيقَة الواِضَحة التى سجَّ

سةةاِئِر األمةةِم وال ةةُعوِب ، تَةةُدلُّ طبةةاِئُع أبنائيةةا، كمةةا تَةةُدلُّ  ثارىةةا  "ِإن ىةةذِه األمةةَة المصةةريََّة اْلعَتيقَةةَة دونَ 
لةوا أرضةَيا رمةاًدا تَةْذُروه ُةبوَن األقويةاء ، َوَظنُّةوا أنيةْم حوَّ  (ٔ)يمى اْلَبَقاء والُلُموِد ، فكةم ِمةْن َمةرٍة اجتاَحيةا الغاص

يةنيم مةا  (ٖ)فةوَق سةكانيا ، فةِإذا بأوَلئِةك السةكان ينُفضةون (ٕ)الرياُح ، وظنُّةوا أنَّيُةْم َقمبةوا ُمةدَنَيا وُقراىةا أنقاًضةا
َظنَُّو الغاصبون َفَناًء ، وُيْبَعُثوَن من َتحِت األنقاض لُيعيُدوا البناء  والكفاَح من َجديد"

لَقْد َجِيَل اإِلنجميز ىذه الحقيقة التاريليَّةة وَسةِلُروا بيةا، حتةى دَح بةين ىةذا الظةالِم نجةٌم جديةد، يةدُيو 
 عٍث جديٍد.لب

َم يمةى أن يجعةَل حياتةَو كمَّيةا جيةاًدا فةى سةبيِل  وأىُّ نجٍم غيُر مصطفى كامل؟ ىذا ال ابُّ الةذى صةمَّ

  تذروه : تطيره وتبعثره . (ٔ)
 أنقاضاً : األنقاض بقايا الديار المتيدمة ، جمع"َنْقض" .( ٕ)
  ينفضون : يزيمون .( ٖ)

 اإلسةكندرية

َ

ُ َ
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َل ين قضيِة وطنِو العزيِز.  بالِدِه، وأن يكون المحامَى األوَّ

تقةةوُم يمةةى َبْعةةِث الحركةةِة الوطنيةةِة فةةى : لقةةد رأى مصةةطفى كامةةل أن يبةةدأ جيةةادَه بوسةةيمتين: األولةةى 
ن ياِم وِكبةاِر المةوظفين الِمصةريالدالل ، لتْوحِيد الُجيود ِضدَّ المستعمرين ، وُمَحاَربِة استسالم الةوزراء واْلُحكَّة

بَّ ؛الدياي: والوسيمُة الثانيُة لُسْمطاِت ادحتالل ،  و أن فةى حتى يفيَةَم العةاَلُم كمُّة ة لمقضية المصريِة فى أور
 َيْسَتردَّ حريّتُو واستقالَلو. مصر َ عًبا ُحًرا صمَم يمى أن

وكةةاَن بجانِةةِب ىةةاتيِن الوسةةيمتين َيبةةثُّ فةةى ال ةةعب المصةةرى الوطنيةةَة الصةةادقَة الصةةحيحَة وال ةةياَمَة  
ِقةىّْ ، ألنةو كةان  فعةِة ومسةابقِة األمةم  فةى مْضةَماِر التَّقَةدُِّم والرُّ وال جاَية واإِلقداَم ويةديوه إلةى حةب المجةِد والرّْ

ةةةةِة واإِلْقةةةةَداِم ، يةةةةرى أنةةةةو إذا تم ةةةةفاُت مةةةةن كةةةةلّْ مصةةةةرى ، ظيَةةةةرْت معةةةةالُم اْليمَّ كَنةةةةْت ىةةةةذه اْلَمَ ةةةةاِيُر وتمةةةةك الصّْ
والتضةةاُمن بةةيَن ُملَتِمةةف الطبقةةاِت والييئةةاِت، واتحةةَدت األمةةُة المصةةريُة فةةى أىةةداِفيا وغاياِتيةةا ، وَقَضةةْت يمةةى 

 َي دُّ بعضُو َبْعًضا. (ٔ)ْنَياِن المرْصوصِ ُدَياِة التفرق والِلصاِم ، وَأصَبَحْت أماَم المستعِمِر كاْلبُ 

ةةةْحف اْلمْصةةةريَِّة ، َيْنُ ةةةرُ  ِيةةةَب حماَسةةةَة فييةةةا المقةةةادت الوطنيةةةَة ، ِلُيم َبةةةَدأ ُمْصةةةَطفى كامةةةل َيتَِّصةةةُل بالصُّ
فةاِح والِجيَةاِد ، ومةا يمةى الكُمَواطنيةِو ال َّْعِب َوُيَحرَّْك َغْيرَتُو َوُيِثير َوطنيتَُّو ، وكان َيْلُطُب فى األنديةِة َيحةث 

يَّتيا َوُحَقِوقيَا كامَمةً  َتُو ِإلى التََّمسُِّك بحرّْ   .َتَرَك ُمناسبًة ِإدَّ َوقَف َيْطَعُن فى سياسِة بريطانيا ، داِيًيا أمَّ

عمّْةةم وِلَيْنُ ةةَر ديوتَةةو الوطنيةةَة فةةى ُنفَةةِوس ال ةةعب أصةةدَر صةةحيفَة المّْةةواِء التةةى أصةةبَحْت ِ ةةبَو مدرسةةة تُ  
ة وَكْ ِف مساوىء الوطنية واتحاِد ُيْنُصَرى األم ين حقوَقيْم وواجباِتيم ، وكاَن ييتمُّ فييا ِبَبْعث الروحِ صريالم

ادحتالل وادسةتعماِر وُمَحاَرَبةِة اليةأِس وادْسِتْسةاَلم ، والةدَّْيوِة ِإلةى التمسُّةِك بحقةوِق الةبالِد ، وكةان  ةعاُره فةى 
 .«ُحَقوِق ِبالدِه ، ولو َمرًَّة واِحَدًة ، يبَقى أَبَد الدَّىِر ُمَزْيزع الَعِقيَدةِ إنَّ َمْن َيَتَساَمُح فى »ذلك: 

ولم يقتِصْر مصطفى كامل يمى َنْ ِر َدْيِوَتِو فى ِمْصَر، بل رأى بحْكمِتِو أن أقَوى ِسةاَلِح فةى جيَةاِدِه 
اَك ألةرَج نةداءه فةى صةورٍة َرْمِزيَّةة ُتَمثّْةُل مصةَر ُىَو الدّْيايُة لمقضيِة المصريِة فى أوُربَّا فةذَىَب إلةى َفَرْنَسةا وىنة

 تحَت قيود ادحتالِل البريطانى، وىىَ تْستِغيُث بأْحَرار َفَرنسا، ُليساِيُدوىا يمى تحِريِرىا واستقالِليا.

َطَبةةةةَع مصةةةةطَفى كامةةةةل مةةةةن ىةةةةذا النةةةةداء مئةةةةاِت اآلدف مةةةةن النَُّسةةةةِب  َوَوزََّييَةةةةا يمةةةةى النُّةةةةوَّاِب والُكتَّةةةةاِب 
ةةَحِفيّْيَن فةةى نةةَواحى َفَرْنَسةةا ، وفةةى أرجةةاء العةةاَلِم كمّْةةو، فكةةان ليةةذا الَعَمةةل أثةةٌر كبيةةٌر فةةى َتْنبيةةو  َواْلُمَفكّْةةريَن َوالصَّ

                                                           
  المرصوص : المنضم بعضو إلى بعض القوى .( ٔ)

ا

ُ

ُّ

و ُ



 

 كفاح شعب مصر ٖٔ

 أذىان ، ِإلى َيَدالِة القضيِة المصريِة وحقّْ المصريين فى الَحَياة اْلُحرَِّة الكريمِة.

قِضةيِّْة الوطنيةِة فةى فرنسةا َوَقعةت فةى مصةَر حادثةُة ِدْن ةَواى. لقةد َوَبْيَنَما كةاَن مصةطفى كامةل َيةْديو لم
َكَان بعُض الضباِط البريطةانيين يصةطاُدوَن الحمةام بةالقرِب مةن بمةدة ِدْن ةَواَى بالمنوفيةة، فأصةابْت َرَصاَصةة 

الضبَّاَط اإِلنجميز فى بمةدِتِيم أحِدىم َفالََّحًة ِمْصريًة ، وا تعَمِت الناُر فى أْجَراِن القمح ، فطارَد أْىل ِدْن َواَى 
ةبَّاِط أل ةعِة ال َّةْمِس المحرقةِة، فأصةاَبْتُو َضةْرَبُة  َفَولَّوْا ىةاربين. وفةى الطريةق الزرايةى َتَعةرَّض أحةُد ىةؤُدء الضُّ

 ال َّمِس، َفَماَت.

وْىِميَّةةٍة د َيةةْدَل فييةةا ود  يْنَدئِةةٍذ ثَةةاَرْت ثَةةائَرُة اإِلنجميةةِز وُ ةةكّْمْت محكَمةةٌة َيْسةةَكريٌّْة ، وبعةةَد ُمحاكمةةاتٍ   
 َمْنِطَق َحَكَمْت بإْيَداِم أربعِة من األىالى َ ْنًقا  وبالسَّْجن َواْلَجْمِد يمى  َلِريَن.

وفةةى َمَكةةاِن الحةةادِث ُنصةةَبْت اْلَم ةةاِنُق وجةةىء بةة دِت اْلَجْمةةِد َوالتَّْعةةِذيِب ، َوُنفّْةةَذت األْحكةةاُم أمةةاَم أقةةارِب 
 ْم فى ُينٍف َزاِئٍد َوَقْسَوٍة َبالَغٍة.اْلَمْحكوِم َيَمْيي

ويندَما َيِمَم مصطَفى كامل وىو فى باريَس بيذا الحادث األليم ، اسَتغلَّ الحادث ونيَض يمى الرَّْغِم 
 من َمَرِضِو ُيَبيُّْن لمعالِم كمّْو ظْمَم ادحتالِل وادستعماِر ، َوَتَتاَبعْت مقادُتُو فى الصُُّحف قائاًل: 

ْلَيةةةةْوَم أسةةةةأُل األمةةةةَة اإِلنجميزيةةةةَة َنْفَسةةةةَيا والعةةةةاَلَم المَتَمةةةةْدِيَن: ىةةةةل َيجةةةةوز ِإغفةةةةاُل مبةةةةادىء العةةةةْدِل "جئةةةةت ا
 واإِلنسانيِة إلى ىذا اْلَحدّْ؟ 

وذ جئُت أْسأُل اإِلنجميَز اْلَغْيَرَة يمى ُسْمَعة بالِدِىم وكَراَمِتيَةا ، وأن يُقولُةوا َلَنةا ِإذا َكةاُنوا َيةَرْوَن بْسةَط النفة
 نجميز يمى مصَر بالظمِم وُصنوِف اْلَيَمِجيَّة؟ِاألدبىّْ والمادىّْ ل

اإِلنسةةانيِة ، َمةالئِين الةةدُّْنَيا بعبةاراِت السُّةةلط، ِإَذا حةةدَثْت  وَن فةى ُكةةلّْ  ٍن بحةقجئةُت أْسةةأُل الةذين ُيجةةاىر 
لالَصيم بادحتجاِج بكلّْ قوٍَّة وِ ةدٍَّة فظائُع فى بالٍد ألرى دوَن فظيعة دن واَى ألَف مرة أن ُيْثِبُتوا ِصْدَقيم وا ِ 

 األوُروبيََّة فى أْيُيِن العاَلِم َكافًَّة. ةينيمى ىذا العمِل اْلُمْنَكِر الذى ُيِديُن ِإلى األبد ِتمَك المد

جئُت أسأل األمة اإِلنجميزية ِإذا كان يميق بيا أن تترك الممثّْمين ليةا فةى ِمصةَر يعَمةُدوَن بعةد احةتالل 
ِليحُكَمةوا مصةةَر  –مجيَّةة دام أربعةَة وي ةرين ياًمةا ِإلةى قةةوانين اسةتثنائيٍة ووسةائَل ىمجيَّةٍة  بةْل ، وأكثَةةَر ِمةن ى

 موا المصريين ماىيََّة كراَمِة اإِلنساِن"َوُيعم

  

ا أوربَّ



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٕٖ

 ُثمَّ استطرد يُقوُل:

نَّ ِمْصَر يمى ُبْعِد َيْوَمْين من ، يحقُّ لمِمْصري » ين أن َيْطُمبوا تحقيًقا دقيًقا كاماًل فى المسألِة، واِ 
ِن والقُةَرى فميأِت ِإلييا اإلنجميُز اْلمِحبُّوَن لْمَعْدِل والراَِّغُبوَن فى ِإيالِء ال ََّرِف البريطةانىّْ ، وليةذىبوا ِإلةى المةدائِ 

ةةةًبا أبةةةًدا ، ولكنَّةةةو  ةةةعٌب كةةةريٌم أبةةةىّّ ين ةةةُد العةةةْدل والمسةةةاواةَ   وليةةةَروْا بةةةأيُيِنيم أنَّ ال ةةةعَب المصةةةرىَّ لةةةيس متعصّْ
د كقطيةةٍع مةةن األغنةةام ، وأنَّةةُو َيْعمةةُل بْكةةلّْ يزيةةٍز لديةةِو ِلتْحِقيةةِق ىةةذا المْطمةةِب  ويْطمُةةب أن ُيعاَمةةَل َك ةةعٍب حةةرف 

 .« لحريَِّة وادستقاللِ مطمِب ا (ٔ)األْسَمى

ةةو ، وذلةةك أمةةٌر د ُيمكةةُن إنكةةاُره بأيةةِة حةةاٍل، ِإنَّةةُو يطمُةةُب  أْجةةَل، ِإنَّ الْ ةةعَب المصةةرَى  ةةايٌر اآلن بكرامِتَ
 ُمَعاَمَمَة أبنائو أْسوًة باألَجاِنِب ، وىو َطَمُب يدٍل وغيُر مبالٍ  فيو أيًضا. 

ةةمطِة المْطَمقَةةة ، ود  ةةكَّ أنَّةةُو د ِإنَّنةةا ُنطالةةُب بالعةةدِل والمسةةاواِة والحريةةِة  ، نطمُةةُب ُدسةةتوًرا ُينقةةُذنا مةةن السُّ
يَّةةِة واْلعةةْدل فةةى إنجمتةةرا إد أن يكونةةوا َمعَنةةا، ويْطُمبةةوا مْثَمنةةا أَد  ُيمِكةةن لمعةةالِم المتمةةْديِن ولمرّْجةةال المحبّْةةين لمحرّْ

أرًضةا تمةرٌح اليمجيَّةُة فييةا، بةل بةالًدا تسةتطيُع  –تمك التةى َوَىَبةْت لمعةالِم أجمةَل وأْرقَةى مدنيَّةة  –تكون مْصُر 
 المدنيَُّة والعدالُة أن تبُمغا فييا من اللصب والنموّْ مبمَ  لصِب أرِضيا المباَرَكِة".

ةحُف فةى ملتمةف أرجةاء العةاَلِم بةالتعميِق النَِّزيةِو  ِت المقالُة فةى أوروبةا دوًيةا يظيًمةا،  وتناقمتيةا الصُّ وَدوَّ
ةةادرِة مةةن زيةةيِم الحركةةِة الوطنّيةةة تةةأثيٌر كبيةةٌر فةةى الةةرْأى العةةامّْ وكةةاَن لبالَغتيةة ا ويبارَتيَةةا القويَّةةِة المةةؤثِرة ، الصَّ

 األوربى األمُر الذى جعل صحيفَة "التربيون اإلنجميزية" تَُنادى بوُجُوب َمْنِح ِمْصَر استقالليا الذَّاتّى . 

ُر اإِلنجميةَز فييةا بوُيةودِىم ْبةالجالء يةن مصةَر، وألةذِت جميزية مقالًة تذكّْ وَكَتَبْت مجمُة "المجالت" اإِلن
.  الصُّحف الَعالميَُّة األلرى تنُ ُر المقاَدِت الطَّويَمة ين ِمْصر ومكاَنِتيا فى المجتمِع الدَّولىّْ

وَن يمةةى المُّةةورِد وكةةان ليةةذه المقالةةِة صةةًدى فةةى الَبْرَلَمةةان الِبريَطةةانىّْ ِإْذ قَةةاَم بعةةُض النُّةةوَّاِب األْحةةَراِر ُيْمقُةة 
 َتبَعَة حادثِة ِدْنِ وَاى وَيسْتّنْكرُون َفْعَمتُو. (ٕ)كرومر

ةَو )مصةةطفى كامةةل( بعةةد ذلةةك ِإلةةى َلنةةدَن نفِسةيا، وراَح يواِصةةُل جيةةادَه ىنةةاك رافًعةةا صةةوَت مصةةَر  وَتوجَّ
ٍة َقِويَّة.يالًيا ، َ ارًحا لرجاِل السياسِة وقادِة الِفكر ِوْجيَة النَظِر المصريَِّة فى َمْنط  ٍق َسِميٍم ، وُحجَّ

                                                           
  المنلفض"األسمى : األيمى ، والمضاد : "( ٔ)
  المورد كرومر : المندوب السامى البريطانى وقتئذ ، وكان يمثل الحكومة البريطانية فى مصر( ٕ)

ا أوربَّ
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 كفاح شعب مصر ٖٖ

َحاِدثَةة وَأْدرَكت الُحُكومُة اْلِبريَطاِنيَُّة أن سيَاَسَتيا فى ِمْصَر َتْحَتاُج ِإلى َتْبِديٍل َوَتْعةديٍل َوُأْلِقيةْت َمْسةُئوليَُّة 
ْمَعِتيا أمةةةاَم الَعةةةاَلِم دْن ةةةَواى يمةةةى َ ْلِصةةةيَّة المُّةةةورِد كرومةةةر، ورأت بريطانيةةةا إقصةةةاءُه يةةةن مَنْصةةةِبِو ِإْنقَةةةاًذا لُسةةة

 المتمدين وَتْلِفيًفا ِلَيياِج ال عور الوطنىَّ فى مصر.

المةةورد كرومةةر انتصةةاًرا كبيةةًرا لمحركةةِة الوطنيةةِة ، فقةةد تةةولَّى َمْنصةةِبِو فةةى مصةةَر مةةدََّة  (ٔ)وكةةان اسةةتعفاءُ 
ىةذه ُه يةن السةمطِة بعةَد أربعة وي رين ياًما، وكان فى لالليا الحةاكَم المطمةَق لمصةَر، فةال  ةكَّ أن ِإقصةاء

 المدَِّة الطويمِة ، ىو ايَتَراٌف بقوَِّة الحرَكِة الوطنيِة.

َوقَةةف )محمةةُد فريةةد( فةةى أوربةةا راسةةًلا كالجبةةاِل ، ُيْنِفةةق ِمةةْن ذاِت يةةدِه َقْبةةَل أَن يْلطةةَب أو َيْكتُةةب ، كةةان 
يا اجتماًيا، رافًعةا صةْوَت ِمصةَر، وُمَنادًيةا يطيُر ِإلى المؤتمراِت األوروبية د يُفوتو منيا ُمْؤتمٌر، ود يترُك من

 باستقالِلَيا ، ُيِعِيُنُو ماُلو، وُتْسِعُفُو َثروُتُو ، دون أن يطمب من قوِمِو َيْوًنا.

وَظلَّ َيْدُيو دستقالِل بالِدِه، وُيِثيُر فى َقْوِمِو الَحَماسَة والوطنيَّةة حتةى َنِفةَدْت أموالةُو ويةاَش فةى أواِلةِر 
 مريًضا فقيًرا ثم أْسَمم الروَح بعِيًدا ين ِدَياِره.أيَّاِمِو 

وكةةاَن ِلِجيَةةاِد َىةةَذْيِن الةةزييَمْيِن: مصةةطفى كامةةل، ومحمةةد فريةةد أثةةٌر كبيةةٌر فةةى ازديةةاِد الةةَوْيى القَةةْومىّْ ، 
يند ُسُنوِح  حتى أصبَح ال عُب دائَم الُمَطالبِة بحقوِقِو ، ويمى استعداٍد لمقاوِمة ادحتالِل وبذِل التَّْضِحياِت ،

 م.ٜٜٔٔأيِة ُفْرصٍة ، وقد َسَنَحْت تمك اْلُفْرَصُة فى ثورة 

 

  

                                                           
قصاء (ٔ)  استعفاء : إبعاد وا 



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٖٗ

 
 أجب عن األسئلة اآلتية:

 للص فى لمسة أسطر أحوال ادحتالل اإلنجميزى فى مصر. (ٔ
 بدأ مصطفى كامل الجياد بوسيمتين. فما ىما؟ (ٕ
 ماذا فعل مصطفى كامل لين ر ديوتو فى نفوس ال عب؟ وماذا كان  عاره؟ (ٖ
 كتب ما تعرفو ين حادثة دن واى. وكيف استغل مصطفى كامل ىذا الحادث؟ا (ٗ
 : القوسنيختري اإلجابة من بني  (5

  .محمد فريد( –سعد زغمول  –حمل لواء الكفاح بعد مصطفى كامل مبا رة: )جمال يبد الناصر 

 أمام العبارة غري الصحيحة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ضع عالمة ) (6

 )     (  .ى قرية )دن واى( بأيدى الفالحينت الضابط اإلنجميزى ف( ماأ)

 )     (  ة.ى فرنسا يديو لمقضية المصري)ب( سافر )مصطفى كامل( إل

 )     (  )جة( التار )محمد فريد( طريق الكفاح المسمح لنيل استقالل مصر.

 )     (  و )محمد فريد( أثر فى المصريين.( لم يكن )مصطفى كامل( د)

 )     (  مصر بعد كفاح )مصطفى كامل(. )ىة( تبدلت سياسة إنجمترا فى

  

 املناقشة



 

 كفاح شعب مصر ٖ٘

    
َمْيةِو يبةد العزيةز َفْيِمةى َوَيمةى  ةعراوى ، ، ذىةب سةعُد زغمةول َمةَع زمئِٜٜٔمْن ُنوفِمبر سةنة  ٖٔفى 

يَِّة وادْسِتْقالل .  إلى دار  المنُدوب السَّامِى الِبريطانىّْ وَيَرُضوا َيَميِو َمَطاِلب الِبالِد فى الحرّْ

 لَةةةْم َيْظفَةةةْر ىةةةؤدء الزَُّيمةةةاء الثَّالثةةةُة مةةةَن المنةةةدوب البريطةةةانىّْ ِبجةةةواب ُيحقّْةةةُق  َمةةةاليْم ، وأدرك سةةةعٌد مةةةن
الء ، مناق ِة المندوب ِإيَّاُىْم أنَّ بريطانيا د َتْرَغُب ِفى اْلَوفَاء بُويوِدىا السَّابَقِة التى َقَطَعْتَيا يمى َنْفِسيا باْلجَ 

 واديتراِف باْسِتْقالل ِمْصَر ، َفَعَزَم سعٌد يمى أن َيْرَفَع رايَة الجَياِد وُيَطاِلَب باستقالِل البالِد.

ة َو اىتمامةو ِإَلْيةو ُوقةُوف األمةِة َصةًفا واحةًدا متماسةًكا أمةام اإِلنجميةز، لَيْقَطةَع أَمَميُةْم فةةى وكةاَن أوَّل مةا وجَّ
التفريةةق َبةةْيَن ُيْنُصةةَرى األمةةِة ، وقةةْد لبَّةةى ال ةةعُب المصةةرى َبَجِميةةع طواِئفةةِو وأْديانِةةِو النةةداء حتَّةةى تَبةةاَدَل رَجةةاُل 

ًة ، د َيْسَتِطيُع اْلُمْحَتلُّ أْن الدّْين الزياَرَة والُلطَبَة فى المساجِد وا لكَنائس ، وأصبَح ال َّْعُب ُكْتمًة واِحَدًة ُمَتراصَّ
 ينُفَذ َبْين ُصُفوِفيا.

ورأى اإلنجميُز َلطر ىذه الَحرَكةِة ، فَعزُمةوا يمةى ِإلماِدىةا ، َقْبةل أن َيةْزداَد األمةُر ُسةوًءا فةأْلَقوا القَةْبَض 
 ْرِسُموا إلى المْنَفى فى َجزيِرة مالطَة.لُمجاىديَن َمَعُو ، وأُ َيَمى )سعد زغمول( وثالثٍة مَن ا

كةةاَن َنْفةةُى "سةةعٍد" وصةةحِبو  يةةا ولةةدى  كال َّةةَراَرِة أْلَيَبةةِت النفُةةوَس الغاِضةةبَة ، وأطَمقَةةِت الثةةورَة الَكاِمَنةةَة ِفةةى 
ةةةةدُوِر ، فاْنَطَمقَةةةةِت الُمَظةةةةاَىراُت فةةةةى العاِصةةةةمة واألقَةةةةاِليِم وَحةةةة يَن والجنةةةةوِد صةةةةاَدَماُت بةةةةيَن المصةةةةريَدثِت المالصُّ

، وانت رت فى األقاليم فْكرُة َقْطِع الُمواصالِت ، َفَقَطَع الثَّواُر ُلُطوَط السكِك الحديديِة وَجِميَع ُطُرِق  نجميزاإلِ 
 الُمَواصالِت .

ظةةةاىراٍت جريئةةًة َوَيرَّْضةةةَن وا ةةتركت السَّةةيَّْداُت والَفَتَيةةةاُت الِمْصةةِرياُت فةةى الَحرَكةةةِة الوطنيَّةةِة ، َوَنظَّْمةةَن مُ 
 أْنُفَسُينَّ لرصاِص المدافِع والسّْجِن والتَّ ريد.

وَفِ ةةمْت بريطانيةةا فةةى ِإلمةةاِد ال ةةُعوِر الةةوطنىّْ ، َوَوَجةةَدْت أن ِسياسةةَة الحديةةِد والنةةاِر والَقْسةةَوة والُعْنةةِف لةةْم 
يين ، وقرَّ   رت اإِلفراَج ين سعٍد وَصْحبِو.ُتْجِد يمى اإِلطالِق ولم ُتَغيّْْر ِمْن ِسياَسة المْصرّْ

ِة بالِدىةم يمةى ُمةْؤَتمِر َوَما أْن تم اإِلفراُج ين َسْعٍد وُزَماَلئِو، حتى اْنطَمُقوا ِإلةى بةاريَس ، لَعةْرِض َقِضةيَّ 
مِح، ِإد   .َكممَة َحقف  الَعْين وأَبْت أْن َتُقولَ  أنَّ الٌدوَل الُكْبَرى ناَصَرْت َحِميَفَتَيا بريطانيا ، وأْغَمَضتِ الصُّ

َرْت ِإْرَسةةاَل َلْجَنةةٍة ِبِرَئاَسةةةِ  ِق فةةى المُّةةورد )ِمْمَنةةْر( لِمَتْحقيةة ورأْت بريطانيةةا أْن تعَمةةَل يمةةى َتْيِدَئةةِة األمةةور َفقَةةرَّ
يا، َولكةنَّ الحكومةَة البريطانيةَة أيَمنةْت فةى ِرة وُمحاولِة الُوصوِل ِإلةى حةلف د يتعةاَرُض مةع َمَصةاِلحأْسَباب الثو 
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ةةةَكٌة بالْ الوَ  ةةةَة المَّ ْقةةةِت َنْفِسةةةو أنيَّةةةا ُمَتَمسّْ ة المصةةةاِلِح اِق الُحكةةةِم الةةةذَّاتىّْ َوِحَمايةةةْجَنةةةِة َتْوِسةةةيُع ِنطةةةِحَماَيةةةِة ، وأنَّ ُميمَّ
، ، وَياَدت ِمْن حيُث أَتتْ  البريطانيِة ، َفثَاَر ال عُب ِضدَّ ىذِه المجنِة وقاَطَعيا ، وَلْم َتِجِد المَّْجنُة َمْن تُفاوضوُ 

. َوَحاَولَةْت ىةذه المَّْجَنةُة َبْعةَد يْوَدتِ  يَةا بعَد أن َياَ ْت فى ِمْصَر ثالثَة ُ يوٍر، َلَمَسْت فييةا قُةوََّة الُ ةعوِر اْلةَوطنىّْ
ِإلى َلْندَن أن َتتَِّفَق مع سعٍد وصحِبِو، ولكن انَتَيت المفَاوَضاُت بالَفَ ل ألن َمْ روَع "ِممنةر" َكَمةا َوَصةَفُو سةعٌد 

 ِحمَايًة ُمقنَّعًة.كان 

َتَجةةةدَّدِت المظةةةاىراُت الوطنيَّةةةُة ، وا ةةةتدَّ ُيةةةْدواُن اْلُجُنةةةوِد البريطةةةانيين يمةةةى المتظةةةاىرين ، َلقَةةةِد اَقَتَحُمةةةوا 
ُروا َنْفةةةَى سةةةعٍد  الجةةةاِمَع األزىةةةَر ِبرَصاِصةةةِيم، وَفَتُكةةةوا بعةةةدِد كبيةةةٍر ِمةةةن المةةةَواِطنين فةةةى األحيةةةاء الملتمفةةةِة ، وقَةةةرَّ

لى جزيِرة "ِسيَ ل" فى المحيط الِيْنِدىّْ ، ولكنَّ َنْفَى ىؤُدء الزَُّيَماء َلْم ُيْضةعْف َحَرَكةة الُمقاَوِمةة، َبةْل وَصْحِبِو إِ 
قةةاَم َغْيةةةُرىم ِبَتْنظةةِيِم الُمَظةةةاَىراِت ، وادحِتَجاجةةات وُمَقاطعةةةِة اَلبَضةةاِئِع اإِلنجميزيةةةِة ، وأضةةَرَب السَّْياِسةةةيُّوَن يةةةن 

َنت الجمعيَّاُت السّْريُة المسمَّحُة.َتْ ِكيل الوَزاِرة  ، وتَكوَّ

أماَم ىذا ال َّْعِب الثاِئِر، اْضُطرَّْت بريطانيةا إلةى أن ُتْعِمةن ِإلغةاَء الحمايةِة البريطانيةِة يةن مصةَر ، وأن 
 الِت اإِلمبرطوريةةةةِ ىةةةَى : تةةةْأميُن ُمواصةةة لكنَّيةةةا احتفَظةةةت بةةةأربِع ِنقَةةةاٍط ،مصةةةَر دولةةةٌة مسةةةتقمٌة ذات سةةةيادة ، و 

ََ َمْسةألُة السُّةوَداِن فةى  ،وحمايةُة األَقمّْيَّةاِت  ين مصر ضةد أىَّ تةَدلُّل أجنبةىِّ ،والدفاُع  البريطانيِة ، وأْن ُتَعةاَل
 َوَضاٍت تاليٍة بيَن الَبَمديِن.ُمَفا
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ياَدتيا واسةةةةتقاللَيا، ولكةةةةنَّ بالدَنةةةةا لةةةةْم َتْسةةةةَتمِتْع بيةةةةذا ألِغَيةةةةِت الِحمايةةةةُة ، وايترفةةةةْت بريطانيةةةةا لِمصةةةةَر ِبسةةةة

ادسةةتقالل ِإد بمظيةةةِرِه اللةةةارجىّْ ، ألن الحكومةةَة البريطانيةةةَة َظمَةةةْت متمّسةةَكًة بالتحفُّظةةةاِت األربعةةةِة ، وجعمةةةْت 
 منيا ُحجة لمتَّدلل فى ُ ُئوِنَنا الدالميِة بيَن حيٍن و لَر.

ألحةةةزاِب الَّتةةةى َطَغةةةْت يمةةةى ُزيماِئيةةةا وقادِتيةةةا وِرجاِليةةةا األْىةةةَواُء والمطةةةامُع وابُتِميةةةْت مْصةةةُر بةةةاْنِحراِف ا 
، ميمةا كانةت  ال لصيُة. فأصبَح َىمُّ كلّْ ِحْزٍب أن ُيَحطَّْم الِحْزَب اآللَر ،  أو أن َيِصةَل إلةى مقاِيةد الُحْكةمِ 

يبُة الُكْبرى والنَّكَسُة اْلُعْظَمى ، ِإذ أصَبَحْت مصالُح لقد اْنَحَرَفِت األحزاُب َوَحمَّْت بَذلك اْلُمصِ  ، الغايُة والَوسيمةُ 
كةةاَن  الةةبالِد اْلُعْمَيةةا َمْوِضةةَع َمماَرَسةةة ، َفَمةةا َيْرفُضةةُو ِحةةْزٌب ِمةةَن األحةةْزاِب َيْقبمُةةو الِحةةْزُب اآلَلةةُر وُيَؤيّْةةُده ، َوليَةةذا

.ُطالُب اْلَجاِه اْلُمَزيِف َواْلُمَتَكاِلُبون يمى َمَقاِيِد اْلحُ   ْكِم َيْلَضُعوَن لَرَغَباِت الُمْسَتْعِمر البريطانىّْ

تمةةةةاٍم بأىةةةةداِف ال ةةةةعب َوَراحةةةةِت األْحةةةةزاُب تتصةةةةارُع ِمةةةةْن أْجةةةةِل اْلُوصةةةةوِل ِإلةةةةى َمَقاِيةةةةِد اْلُحْكةةةةِم ، ُدوَن اى
 ، َوِمْن َغْير ُمَراياٍة ِلَمْصَمحِة اْلَوَطِن الُعْمَيا. َوَغاياِتوِ 

ِم واتََّلةةَذ الةةَبْعُض مةةن َمَناصةةِبِيم أْو قَةةَراَبَتِيْم ألولةةى األْمةةِر ، وسةةيمًة لمثةةراِء بطريةةٍق َلقَةةْد َفَسةةَدْت أداُة الُحْكةة
ْ ةةَوِة وادتَّجةةاِر فةةى اْلمْمُنوَيةةاِت ، وَضةةُعَفْت فةةى الوقةةِت نفسةةِو رقابةةُة اْلَبْرلمةةاِن َيمةةى أيمةةاِل  غيةةِر م ةةروع ، كالرّْ

فةى وسةِط ىةذِه الحيةاِة الفاسةَدِة دلةَل ،  َميةبّْ األْىةَواِء واألغةَراضِ الحكومات ، َحتَّى أصَبَح ُدْسُتوُر الةِبالِد فةى 
 الجيُش المصرىُّ َمَع بقيِة الُجُيوِش العربيِة أرَض ِفَمْسِطيَن ، ِلَتْلِميِصَيا من ِيَصاباِت الييوِد. 

ى َىزَم الييوُد في يدَِّة َلَقْد أْبَدى الجيُش المصرىُّ في بدايِة األمر ن اًطا ممحوًظا وجيوًدا ُمَوفََّقًة َحتَّ 
ولكْن َحَدَث َما لْم َيكةْن فى الُحسَباِن ، ِإذ انتيَز اْلُمَقرَّبوَن ِإلى  .َمواِقَع ، َوَدكَّ الكثيُر من ُحُصوِنيم وقاليِيم 

ِِثةراِء يمى ِحَساِب أْرَواِح الضَّحايا فاْحَتَكُروا ، َوَقدَّموا لُو أْسِمًحة  َتْوِريَد األْسِمَحِة ِلمَجْيشِ  (ٔ)الممِك الفةرصَة ل
 َفاِسَدًة.

َوقَف جنوُد مصَر وقَفًة ُم ةّْرًفة ، َوَقَفُوا ُيداِفعةُون د ِبأسةمحِتيم الفاسةَدِة،  (ٕ)وَمَع ىذِه الظروِف اْلَعِصيَبة
راَدِتيةةْم . َلقَةْد َصةةمَ  ُدوا ُصةُموَد الَجَبةةابَرة ، ومةةا بةل َوَقفُةةةوا ُيجاِىةدون بَصةةْبِرىْم وَيةِزيمتيْم ، َوُيَناِضةةموَن بِإيمةاِنيْم واِ 

يمانِو بنفِسِو.  (ٖ)ُصُمةوُد حاميِة الفالوجا .، وصبره وا   فى فمسِطين ِإدَّ صورٌة من  جايِة الجندىّْ المصرىّْ

                                                           
 احتكر ال ىء : جعمو مقصورا يميو أو افرد بو لالستغالل : استأثر بو واستبد ( ٔ)
ة : الصعبة (ٕ) بي  العص
كانةةت تةرابط وتحةةارب الييةود فةى فمسةةطين ، وأبةدت صةةمودًا يظيمةا فةةى حةرب فمسةةطين حاميةة الفالوجةا : حاميةةة مصةرية  (ٖ)

 ٜٜٗٔ - ٜٛٗٔيام 
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ُدوا بأحةدِث األسةمحِة ،  لقْد ىَجَم الَييُةوُد يمةى حاميةِة الفالوَجةا ، بجةيٍش كبيةٍر َيةدُده أحةَد ي ةَر أْلفًةا  ُزوّْ
، لى ىةِذه الحاميةِة ناًرا موقًدةىْم الدبَّاباُت فى األرِض ، والطاِئراُت فى السماِء ، وَبَدأ الَغاِدُروَن ُيَسدُّْدَون إِ تَؤيّْدُ 

َوَقُفوا ينتظرون َتْسةميَم الحاميةِة بةين لحظةِة وألةرى ، ولكةْن لةاَب أَمُميُةْم ، كةاُنوا َكَمةْن ُيَحةاِوُل أن َيْقةِبَض َيمَةى 
يمةةى صَفَحةةةاِت المةةةاِء ، لقةةْد وَقفةةْت ىةةذِه الحاميةةة تَةةداِفُع يةةن َ ةةَرِف مصةةر ... وَقفةةْت تةةدافُع  اليةةواِء أو يكتُةةبَ 

 بِإيماِنَيا وروِحيا وَ َجاَيِتَيا وَصْبِرىا ... وَلْيَس َلَدْييَا ِإد أسمحةٌة َينَدى ليا الجبيُن َلَجاًل.

ةةام ىةةذا الفسةةاُد فةةى الةةدالِل واألحةةداُث المتعاقبةةُة فةةى الَلةة ارِج ،  َفقَةةْد ُليّْةةَل لمييةةوِد َمَعيةةا يةةا ولةةدى أنَّ أمَّ
أْقةةَداَمُيْم فةةى ال ةةرق قةةةد ثَبتةةْت ، وُليّْةةَل لممسةةتعمِر أن ُ ةةةْعَمَة الحريةةِة والمجةةِد فةةى الةةةبالِد قةةد انطفةةأْت ، وكةةةاَن 

ةا ِليةةَذا الظُّمةةِم ِمةْن  لةةٍر.. ؟هه أمةا ليةةذا الميةةِل مةن  » ال ةعُب فةةى أيمةاق نفِسةةِو ييتةةف قةائال: َفْجةةٍر ؟هه لقةةْد أمَّ
 . « َنِسَى الييوُد والممُك والمستعمُر أن َتْحَت الرماد وميَض ناٍر ،  ُيوِ ُك أْن َيْ َتِعةل

بَّاِط ثاِئةريَن من أجِل ذلك ُكمِّْو ،كاُنوا َيْبَحُثوَن َوَيْعَممون فى ِكْتماٍن َ ِديٍد.  كاَن األحةراُر ِمَن الضُّ
 ِرُبوا الضربَة الصحيحَة ، التى د يعَترييا َلَمٌل أو لُطُأ فى الوْقِت اْلُمَناِسب .كاُنوا َيْرُقبوَن الُفرَصَة ِلَيضْ 

ِمْن مكَمِنيَةا ِلُتْعِمَن حقَّ ال عِب   ٕٜ٘ٔيوليةو سنة  ٖٕوأليًرا لرَج العمالُق من ِسْجِنِو َوَلَرَجت ثورُة 
يِتِو  وحقَّ ال عِب فى وطِنِو ، وحقَّو فى حياٍة ُحرَّةٍ  كريمة ، وحقَُّو فى أْن يْأُلَذ مكانةَو تحَت ال مس ،  فى ُحرّْ

 وفِى رْكِب الحضارِة والتقدم .

 
 أجب عن األسئلة اآلتية:

 ما التحفظات األربعة التى جاء ذكرىا فى العبارة األولى؟ (ٔ
 وضح أحوال األحزاب المصرية بعد إلغاء الحماية البريطانية. (ٕ
 لماذا دلل الجيش المصرى أرض فمسطين؟ (ٖ
 ذا تعرف ين قصة األسمحة الفاسدة؟ ومن الذين زودوا الجيش المصرى بيا؟ما (ٗ
 متى قامت الثورة المصرية؟ ومن الذين قاموا بيا؟ (٘

 

  

 املناقشة



 

 كفاح شعب مصر ٜٖ

    

 وقد َيَزمْت يمى أن َتَتَلمَّص من كلّْ دليل مسَتْعمر جاَءت تقول:  ٕٜ٘ٔيوليو  ٖٕجاَءت ثورُة 

ِِ ما ُدوَن الجالِء ويْوِمِو  أمةةاَم ىةةذا الَفْجةةِر الجديةةِد وىةةذا التََّطةةور الحميةةِد ،  يةةْوٌم ُتَسةةمَّيِو اْلِكَناَنةةُة ِييةةًداوا
َل لو ، لةم تجةْد بريطانيةا األكيِد ، وأماَم ىذا التضاُمِن ال عبىّْ الذى د مثي ِة واإِلصرارِ وأماَم ىذِه اإِلراَدِة القويَّ 

ِل مرَّة بعد اثنين وسبعين ياًما قضتيا فى  َمَفرا ِمْن أْن تْعِقَد َمَع ِمْصَر معاىدَة اْلَجالء ،لتْرَحَل ين البالِد ألوَّ
 . ٜٗ٘ٔن أكتوبر م ٜٔوَتمَّ ذلك فى يوم مبارك ىو تدلُّل مَعيب فى  ئون البالِد ، 

 يلطب قائال:  (ٔ)ووَقَف زييُم الثورةِ 

مةن أجةل ىةذا  لةى الةذيَن َجاىةُدوا"ِإِننى أْسَرُح بَلواِطرى فى ىذه المحظةِة المجيةدِة يْبةر أسةَواِر الحيةاة. إِ 
زيمةاء الةذين َكةاَفُحوا بيم ليعي وه، ِإننى أتِجُو بقمِب  عب ، وأتِجةُو بوفةاِء جيةٍل ِإلةى ال يوم ، ولْم َيْمَتدَّ الُعْمرُ ال

لى ال باب ال ، ذيَن باُيوا أْرواَحُيْم لمفداءِ ِإلى أحمد يرابى، ومصطفى كامل، ومحمِد فريد، وسعِد زغمول ، واِ 
ويمى كلّْ ُبْقَعة من ثَةَرى الةَوَطن ، أتجةُو ِإلةييم وأقةوُل ليةم سةوف ، َنْمِضةى يمةى الطِريةق ، لَةْن َنْضةُعَف َولَةْن 

 يميو". الذى ياىدْنا اِ الوطنىى األماَنَة التى َحَمْمَناَىا ، ود الواِجب ُنْلَذَل ولْن َنْنسَ 

 ورَحمْت بريطانيا ين أرِض الوطن، فِإَذا َفْجٌر جديٌد وبعٌث جديٌد يتِجُو بنا نحَو ُمْسَتْقَبل باىِر َمجيد.
يُد ديةائم القةوِة ، وانطمقْت ت ة لبناِء والتعِميرِ وانطَمَقِت الثورُة بعد ذلك فى طريِق اإِلْصاَلح ... طريِق ا

ٌة قويةةةٌة مةةن ىةةةذه الةةةدياِئم ، وسةةةبيمَنا ِإلةةةى ذلةةةك قةةةوٌة اياِت الثقيمةةةِة ديامةةةًة أن الصةةةنوالعظمةةِة والرَّفاىيةةةِة ، ُمْعِمَنةةة
 ُمنذ اْلِقَدم. قِة ، وحديٌد راقٌد فى أرِض مصركيربيٌة محركٌة تتولُد من مياِه السد العالى المتدفّْ 

ِإلةةةى إطةةةالِق ىةةةذه القُةةةوَى النافعةةةِة مةةةن مْكَمِنيَةةةا ، بعةةةد أن ظمةةةْت َحبيَسةةةًة فةةةى مواِضةةةعيا  انةةةدَفعت الثةةةوَرةُ 
 ي راِت السنين.

يةةَة فةةى أمةةة فقيةةرٍة تسةةتْجِدى أقواَتيَةةا مةةن َغْيرىةةا ، وتعةةيش يبًئةةا يمةةى  جةةاَءت الثةةْورُة وىةةى تةةؤِمُن أن الحرَّ
ُتُر الَعْورَة. ىى حريٌَّة كاذبةٌة تفةر مةن ال ةعب ينةَد ال ّْةدَِّة. وما َيسْ  (ٕ)ِسَواىا ، ود يجُد أبناُؤىا ما ُيْمِسك الرَمقَ 

يٌة مُصونةُ  الجانِب: َيْرىُبيةا األيةداُء ، ويحةِرُص يمةى  (ٖ)أما الحريُة التى َتْحِمييا  المزارُع والمصانُع فيى ُحرّْ
 صداَقِتَيا األصدقاء.

ٍة ، وتحقةَق م ةروُع السةدّْ العةالى ، ىةذا واسةعٍة سةريع بلطةى وسار موكُب البناِء والتعمير نحو أىداِفوِ 
توى ، والفةرَد فةى مسةالجميوريةَة فةى ِكياِنيةا العةام  الم روُع اللطيُر فكاَن فى تحقيقَيا لو َنفٌع َيظةيٌم ، ي ةملُ 

                                                           
 ىو الزييم الراحل يبد الناصر  (ٔ)
 يمسك الرمق : يحفظ النفس والحياة (ٕ)
 مصونة : محمية ومحفوظة  (ٖ)



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٓٗ

لةةى َفُع األمةةَة كميَةةا إِ نقاَلًبةةا َ ةةاِماًل ، ُيحقّْةةُق الرفاىيةةَة لألفةةراِد والجمايةةاِت ، ويةةدمعي ةةِتو . لقةةد كةةان الم ةةروع ا
 بمْوكِب الدَول الصناَييَة الكبرى. المّْحاق

وَساَر مع ىذا ادنقالِب الصناِيىّْ انقالٌب ِزَرايٌى ، ي مٌل كل أرجاِء الةوطِن العزيةز ، َتنتةِزُع بةو مةن  
 َُ مةةن صةحاِريَنا وأرضةةينا الجةةرداِء مْميةةوَنْين مةةن األْفِدَنةةِة ، وُيَحوليةةا ىةةذا السةةدُّ إلةةى أرٍض زراييةةٍة لصةةبة تُْنةةِت

ان مةن األرِز كةل يةام، مْيَمةا مةع ضةماِن زرايةِة سةبعمائة ألةف فةد . ىةذااالَغالَِّت أوَفَرىا ومن الثمراِت أْطَيَبيَة
انلفَض ِإيراُد ماِء النيِر، األمُر الذى يجَعمنا من أكبر الةدوِل المصةدّْرِة لةألرِز ، وبيةذا د تعتِمةُد بالُدنةا يمةى 

 القْطِن َوْحَده.

ُق لمةةوطن ْوِكةةُب الِبنةةاِء والتْعِميةِر يسةةيُر نحةةَو َغاياتِةةِو ، لُيَ ةةيَّْد َديةاِئَم نيضةةٍة  ةةاِمَمة ، ُتَحقّْةةَوَىةا ُىةةَو َذا مَ  
 ْفعَة والرفاىيَة.العربىّْ العزَّة والرّْ 

 
 أجب عن األسئلة اآلتية:

 تم جالء اإلنجميز ين مصر؟ متى (ٔ
 من الزيماء الذين جاىدوا لمحصول يمى الجالء ولم ي يدوه؟ (ٕ
 المقصود بالفجر الجديد، والبعث الجديد؟ما  (ٖ
 ما الم روع العمالق الذى نفذتو الثورة؟ وما أثره فى الصناية والزراية؟ (ٗ
 أمام العبارة غري الصحيحة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ضع عالمة ) (5

 ( )  . أ( كان جالء اإلنجميز ين مصر بعد لمسة وثمانين ياماً  

 ( )  . لصناية وبلاصة الصنايات الثقيمةب( اىتمت الثورة با 

 ( )    ج( الحرية الحقيقية ىى الحرية ادقتصادية . 

 ( )       د( أصبحنا نستورد األرز من اللارج ألن إنتاجنا د يكفينا. 

 ( )       ء )السادات( .          ىة( من الزيماء الذين لم ي يدوا يوم الجال 

 

  

 املناقشة

ا



 

 كفاح شعب مصر ٔٗ

    
مصر  ركة قناة السويس، فكان ذلك حدثًا يظيًما وييًدا مجيًدا، فِإذا الَبْيَجُة فةي كةلّْ مكةاٍن  (ٔ)أممت

ذا ادبتسامُة تْغمُ  ذا النَّْ َوُة تمأُل كلَّ قمٍب. لَّ ُر كوالَفْرَحُة يمى كلّْ لساٍن واِ   وْجٍو، واِ 

ةةِت الفرَحةةُة الكبةةرى أرجةةاَء الةةبالد ... وكيةةَف د َتُعةةمُّ ، وقنةةاُة السةةويس قةةد ُردَّْت ِإليَنةةا بعةةَد غيةةاٍب  لقةةد َيمَّ
 طويل؟  طويٍل ويْأٍس مريٍر؟ وجياٍد  اقف 

ُحةزُن يمةى كةلّْ ُرْكةٍن ، وغابةُت ادبتَسةاَمُة ذلةك، فقَةْد َلةيَّم ال (ٕ)أمَّا فى  فكةان الحةاُل يمةى نقةيِض 
 ين كلّْ وْجٍو ، فكاَن فى كلّْ صدٍر َزَفَراُت حزٍن َدِفيٍن. 

واْجَتَمَع ِرَجاُل السَّْياِسة فى لمتَّْفِكيِر فى ىذا الَحَدث اللِطيِر ، و لمت ُمِر يمى ْمِصةَر إِليةادِة قنةاِة 
 السويِس ِإلييم كما كانْت.

عماُر بُطُرقةةِو الُمْمتِويِةةة الملتمفةةِة أن ُيقةةيَم الةةدُّْنَيا َوُيْقِعةةَدَىا ، ويثيةةَر الَعةةالَم ُكمَّةةُو ِضةةدَّنا ولكةةنَّ حةةاول ادسةةت
 َمْنِطَق مصَر كاَن أْقَوى َمْن ُسْمطاِن المستعمِر وَدىاِئِو  َوَدَسائسو.

يةةةةِد والنَّةةةةاِر، فةةةةإَذا ثةةةةالُث ُدَوٍل تغةةةةُزو ولمةةةةا َفِ ةةةةَل الُمْسةةةةتَعِمُر أمةةةةاَم الحةةةةقّْ والعةةةةْدل لجةةةةأ ِإلةةةةى َمْنطةةةةِق الَحدِ 
بأسةةاِطيميا ومةةدمَّراتيا وطاِئراتيةةا وغوَّاصةةاِتيا مصةةرَنا الحبيبةةَة ، وقةةدَُّروا ليةةَذا الَغةةْزِو سةةتَة أيةةام يقِبُضةةوَن بعةةَدىا 

 يمى ِزَمام  األُمور وُيعيُدوَن بعَدىا القناَة ِإلى َحظيِرتيم كما كانُت أوَل مرٍة.

يماٍن.ولكنَّ أْبناَء ى  ذا ال عِب ،  وَقفوا يسَتقبُمون ىذا الُعْدَواَن فى َصْبٍر وَيِزيمٍة واِ 

... فَةةِإَذا أبنةةاُء  يةةِبُط بمَظالِتيةةا مةةن الطَّةةاِئراتسةةمُّوَنيا تاطيِن الُحْمةةِر"  َكَمةةا كةةاُنوا يُ أْقبمَةةْت َكَتائِةةُب  "ال ةةي
ْقِبموَن ىةؤُدِء الَغةادريِن ِببَنةاِدِقيْم وَمةَداِفعِيم الر َّا ةِة ، ِمصَر جنوًدا و عًبا ، صغارًا وكباًرا، ِنساًء ورجاًد، َيْستَ 

ذا جنوُد الدَُّول الُعظمى تمقى َمْصةَرَييا قبةَل أن تنةزَل ِإلةى أْرِض الةَوَطِن ، َد  َد يياُبوَن وَد يلافُوَن  يئًا ، واِ 
بيَن فقط ، بل بيِد ال َّعِب الذَّاِئد ين وطِنو ، والمتَ   َحمس ِلَ َرِفِو وكراَمتِو أْيًضا.بيِد الُمدرَّ

، والعزيمةةَة تمةةأُل صةةْدَرُه  سةةُو. واإِليمةةاَن يمةةأُل َقْمَبةةُو ،لقةةد انتصةةَر ىةةذا ال ةةعُب ؛ ألن ال ةةجايَة تمةةأُل َنفْ 
 وىناك  ىٌء  لر َسرَى فى دِمِو َيْبر األجيال والُقرون الَّتى َمَضْت ىذا ال ىُء ىو ِسرُّ الَبَقاِء والُلموِد.

ا السرُّ فى َدِم ال َّةاويش محمةد. وسةَرى فةى قْمةِب فتيةاِت مكتةب بورسةعيد، سةرى فةى أيصةاِب َسَرى ىذ
 . "جواد حسنى  "الضابط  البحرىّْ جالِل الدسوقى. وسَرَى فى َيْقِل الطالِب الجاِمِعىّْ 

                                                           
 أممت : جعمتيا ممكا لألمة بعد أن كانت ممك لألجانب . (ٔ)
 لالف . نقيض : يكس أو   (ٕ)

ا أوربَّ

ا أوربَّ



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٕٗ

 وُد.وَسَرى ىذا السّْرُّ فى َدم كلّْ فتًى وكلّْ َفَتاٍة ، فُكِتَب لمصَر فى بورسعيد الَنصُر واللم 

وينةدما جةاَء الُعةْدواُن  ر المَّةوِن ، صةعيدىَّ الَمْنَ ةأ،كان )ال اويُش محمد( فالًحا ، طويَل القاِمة ، أسم
سةةِمَع بيةةذا الُعةةدواِن ، حتةةى  قَطةةَع ِإَجازتَةةُو وذىةةَب  أنالثالثةةىُّ الغةةادُر كةةان فةةى ِإجةةازٍة بةةين أىمةةِو وقومةةِو  ومةةا 

 ين ليَؤدَّْى واجَبُو.ِفِمْسطِ  ُمْسِرًيا ِإلى َفصيَمتو فى قطاع

وبةةالُقرِب ِمةةْن َمْوقةةِع الِقتَةةاِل َيةةَرف أنَّ ُقوتَةةُو التةةى يعمةةُل مَعيَةةا ا ةةَتَبَكْت ِفْعةةاًل مةةع الَييُةةوِد ، فَةةَراَح يبَحةةث  
 ين سيارٍة تحِمُمو ِإلى َمْوِقع ِفْرَقِتِو.

 وانَطَمقْت ِبِو. َوَيثَر يمى سيارٍة كانت ذاىبًة إلى "الُقَصيّْمِة" فقَفَز إليَيا بسرية ،

ةْرَب يمةى أُ ةدّْه فةى   وفى أبى ُيَجْيَمة  أْوَقَف البوليُس الحربىُّ السيارة ، وَمَنَعَيا مةن التقَةدُِّم ، ألنَّ الضَّ
 ولْم َيْنَتِظِر ال اويُش محمٌد بل قَفَز من السيارِة ليذىب ِإلى َلط الناِر.  "الُقصيمِة".

 فى انتظارِه ،  وفى انتظاِر توجيياِتِو وتعميماتو و راِئو. ووصَل ِإلى الَمْوِقِع وكان جنوُدهُ  

" تعةيُش تحةَت وابةٍل مةن َطَمقَةات َمةَداِفع ٖٛٔوألقى بمالِبِسِو واْرَتدى مالِبَس الَمْيَداِن .. وكانِت التَّبَّو " 
 مةةن قنابميةةا ود مةةن العةةُدوّْ ... مةةدافِع األرِض .. ومةةدافع السةةماِء فةةإن الطةةائراِت المحمّْقةةَة لةةم تكةةن تةةرحُمُيم د

 َمْنُ وَراِتيا.

كاَنةةت الطَّةةةائراُت الييودَّيةةةُة ُتمقةةةى َيمَةةْيِيم َمْن ةةةوراٍت مسةةةتمرًة ُتطةةةاِلُبُيم بالتَّسةةميم وادْستْسةةةالِم والكةةةفّْ يةةةن 
يمةى  وبةدأ ميكروفةوُن الطَّةائرِة ُيةذيعُ  ى من وٍر.مَرُه ِإلى جُنوِده بعَدم قراءة أالِقَتال : وأصَدر ال اويُش محمٌد أ

 الُقوَّاِت اِلمصريَِّة فى الموقع ُ ُروَط التَّْسميم وَلم َتْيَتز َ ْعَرٌة فى رأِس محمد .

فييم ِمْن ُروحِو وثَباِتو وُجْرأِتِو ... وكةاَن يسةاِيُدىْم يمةى التيةاِر  (ٔ)كاَن َيروُح ويغُدو بيَن جنودِه َيُبثُّ 
 األماكِن المناِسبة.

من ليالى الُعْمر  حسَّ ال اويُش محمٌد أنَّيا ليمةٌ م مدافِع الييود وقذائفِيْم ، وأَوثََبت الموقُع المصرىُّ أما
 .. وطاَف بجُنوِده يسأُلُيْم ين أحواليم. 

 وَكان َيَتَممَُّس َ ْيًئا َيْبَعُث فييُم األمَل .. وجاَءت النَّْجَدُة من السَّماِء.

، وأطمةَق يمييةا الجنةدىُّ صةالٌح .. مدَفعةُو البالنِسةيت ..  َحمََّقت َقاِذفُة قنابَل فوَقيم ... واقتربْت مةنيم 
وكةةاَن يْعةةِرُف أنةةُو ِمةةْدَفٌع ُمَضةةادّّ لمةةدَّبَّاَباِت ... ولكنَّةةُو َيةةَرَف أيًضةةا أنةةُو مةةن الممِكةةِن اسةةتلداُمُو ضةةدَّ الطةةائراِت 

 يندما تقَتِرُب منو.

                                                           
 يبث : ين ر والمضاد : )يطوى(.( ٔ)



 

 كفاح شعب مصر ٖٗ

 َوسَقَطت َقاِذَفُة الَقنابل .

ُِ أْكَبُر". َوَىَتَف الجنوُد َجِميًعا :    "ا

 لَقْد َىبط يمييم من السماِء أمٌل يعيُ ون يميو،حتى الصباح ، وكانْت ليمًة حاِلكَة السَّواِد.

ةا ال ةاويُش محمةٌد فكةاَن فةى  واحةدًة ... وَبِقةَى كةلُّ ُجنةدىف  المْدَفعيُة َلْحَظةةً  (ٔ)لم َتُكف   فةى َمَكانِةِو ، أمَّ
َحةْت َيةْن ُبْعةٍد سةةياراُت العةُدوّْ المصةفَّحُة فةى َطِريِقيَةا َإلةى الموقةع ، وأصةةَدَر كةلّْ مكةان ، وانتصةَف المَّيةُل ، وَد 

 ين ِإطالِق النيراِن. (ٕ)ال َّاويش محمٌَّد أواِمَره ِبَعِدم الحركِة والثباِت والكفّْ 

ةةةفَحاُت ... ووصةةةَمْت ِإلةةةى ُبْعةةةِد أمتةةةار مةةةن التَّبَّةةةة وَتَلطَّةةةْت ُمَصةةةفَّحتَ  ان ِمنيةةةا األسةةةالك وَتقَةةةدَّمِت الُمصَّ
 ال ائكَة.

وَفْجةأًة أْصةةَدَر ال َّةةاويُش محمةةٌد أْمةَرُه بالضةةرِب ، وانطمقةةْت كةةلُّ َمةداِفع المْوِقةةع َصةةْوَب ُمَصةةفَّحاِت العةةُدوّْ 
 وا َتَعَمِت النّْيراُن فى سياَرَتْيِن منيا وانَسَحَبْت بقيَُّتَيا  و دَّدْت ِمْدفعيَُّة العُدوَّ الضْرَب.

ْعَرَكةةُة سةةايًة كاممةةًة ... ثُةةمَّ بةةدأْت َتِلةةفُّ حةةدَّتيا . ويةةاد ال ةةاويُش محمةةٌد يطةةوُف بجنةةوِده، واسةةتمرِت الم
َيُ دُّ يمى أْيدييم وُيَقوّْى ِمْن َيةزاِئِمِيم ... وفجةأًة بةدأ موِكةٌب جديةٌد مةن ُمَصةفَّحاِت العةُدوّْ .. كةان ح ةدًا أكبةر 

 ِمَن األوَّل.

َل فةةى المةةرَِّة األولَةةى ، واسةةتَمرَّ ادْ ةةِتَباُك أكثةةَر ِمةةْن َسةةاَيْتين ... ثُةةم َبةةَدأ وفَعةةل ِبِيةةم ىةةذه المةةرََّة َكَمةةا َفَعةة
 العُدوُّ ينسِحُب مرًَّة ألرى تارًكا َجْرحاُه وُمَصفَّحاِتو.

 وياَدِت الطاِئراُت بأْصواِتيا وقذاِئفيا.

 ومع الفجِر بدأْت معركٌة جديدٌة ، لم َتْنَتِو ِإد بعد الساِبعِة صباًحا.

 أماَم جنوِدنا ال ُّبَّان ، وتمأل أْرَواحُيم بالعزيمِة والَصْبِر واإِليماِن. (ٖ)وبدأت لساِئُر الَعُدوّْ تموح 

 ويمى ضْوِء النياِر ألَذ ال َّاويُش محمٌد ُيحِصى  قواتِو ولساِئَره.

  اويِش محمد َيْعدُّ لسائَر الَيُيوِد.َلْم َيلَسْر ُجْنِدًيا واحًدا .. كاُنوا كمُّيم فى أَماِكنِيم َوارَتَفع صْوُت ال

 اْثنَتا ي رَة مصفحًة وماَئَتا َقِتيل. 

ِتو وياَدِت الطائراُت اليُيوديَُّة َتْحِمُل ِإْنَذاًرا بالتَّْسميم ِإنذارًا بالمْنُ وراِت ، وَاْلَتفَت ال اويُش محمٌد ِإلى ُقوَّاِ 
                                                           

 تكف : تمتنع وتتوقف .( ٔ)
 الكف : ادمتناع .( ٖ)
 تموح : تظير .( ٖ)



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٗٗ

 معركٍة جديدٍة.يأُمُرُىْم من جديٍد بادسْتْعَداِد ليْوٍم جديٍد و 

 َوَيِمَم وْقَتِئٍذ قائُد الجْيِش بقصِة ال اويش محمد ، فأمر بتْرِقِيتو إلى ُرْتَبِة ُمالزٍم ثاٍن.

*** 

وَكَما َسَرى ِسرُّ المْجِد والُلُموِد فى َدم ال ةاويِش محمةٍد ، سةَرى أيًضةا يةا ولةدى فةى قْمةِب فتيةاِت مكتةب 
 ق من الوطنيَّة الصادَقِة.ماسِة اللالَصِة وتياٌر ُمَتدفّْ ن الحالَبْرِق ببورسعيد ، فإذا ُىنَّ  عمٌة م

أقبةَل اإِلنجميةةُز نحةةَو ىةةذا المكتةِب ليْسةةَتْولوا يميةةو ، ولَيْقَطُعةةوا الَبقيَّةةَة الَباِقيةَة مةةن ُسةةُبِل المواصةةالِت التةةى 
فةدائيَّات األْربةُع" وَمةن َبِقةَى َمَعيُةنَّ تربُط بين القاِىِرة وُبورسعيد ، ولكنَّ فتَياِت ىذا المكتِب أو كمةا نسةمَّيينَّ "ال

وا يمى يَدم التسميِم ميَما َكان الثمن.  من الموظفيَن أصرُّ

ةةةرُب فةةةى مكتةةةِب البةةةْرِق ، فةةةِإذا الفتيةةةاُت الفةةةدائياُت ُيْطِمْقةةةن  وسةةةدََّد اإِلنجميةةةُز نَيةةةرَان َمةةةَداِفِعيم ، وبةةةدأ الضَّ
المقاومِة ال عبية نحَوُىنَّ لمساَيدِتينَّ ، فازَدْدَن حماسًة ودفاًيا ،  َمَداِفَعُينَّ الر ا َة دفاًيا ينو. وأقبَل  باب

ِىُمةوا لجأ اإِلنجميز والفرنسةيوَن ِإلةى أسةاليِب الَمْكةِر َواللِديَعةة ، فرَفعةوا الرَّايةَة البيضةاَء فةوَق ىةذا المكتةِب ، ليوُ 
ميةةةَة يمةةةى دبابةةةات العةةةدو مةةةن نوافةةةِذ المنةةةازل الةةةذين كةةةانوا يسةةةدُّْدوَن نيةةةراَنُيُم الحا  - رجةةةاَل المقاومةةةِة ال ةةةعبية

 أن َفتياِت المكتِب قد استْسَمْمَن وانَتيى األُمر. -المجاوَرِة 

أدرَكةةْت واحةةدٌة مةةْنُينَّ حقيقةةَة الرايةةِة البيضةةاِء ، ومةةا وراَء ذلةةك مةةن لديعةةة ، فنبَّيَةةْت زميالِتيةةا ، َفُعةةْدَن 
 مدافعينَّ الر ا ِة. ُيْرِسْمَن ِإلى دبَّابات الَعُدو واباًل من رصاص

َوِيْنَدئِةةٍذ أْدَرك رَجةةاُل المقاوَمةةِة ال َّةةْعِبيَِّة فةةى المنةةازِل المجةةاورِة أن الفتيةةاِت األربةةَع لةةم يْطمةةْبَن التسةةميَم ، 
 وبذلك يادت المقاومة من َجِديٍد حتى صدرِت األواُمر المعروفة بوْقف ِإطالِق النار من الطَرفْين.

لُلموِد الذى َسَرى فى قْمب الفتيات الفةدائيَّات األربةِع ، َفَلمةَق مةنُينَّ لمقًةا جديةَدا ىذا ىو ِسرُّ النْصِر ِوا
 وأسطورًة َتَتَغنَّى بيا األياُم.

ةةاِبَطْين البحةةريَّْين: جةةالل الدسةةوقى ، ويمةةى صةةالح، فةةِإذا كةةلّّ  َوَسةةَرى ِسةةرُّ المْجةةِد َواْلُلمةةوِد فةةى َدم الضَّ
ُع اسمُو يمى مرّْ األيام واأليواِم. لَرَج جالٌل الدسوقى فى َزْوَرِقو ِإلى يةرِض منيما قوٌة لارقٌة ، وفدائىّّ يذا

 البحر، فى ُسريٍة رىيبٍة بعد أن أصدر أوامَره ِإلى زوَرَقْين  لرْين باقتفاِء أثِرِه.

ْن ر ىا حتةى التةاَر انَطَمق ىذا الِفَداِئىّّ ِإلى ُسُفِن العدوّْ ، وكانْت قد ُحِ َدت  أمام بحيرِة الُبُرُلِس وما إِ 
منيا أقواىا بطً ا ، وأكثرَىا رجاًد ، وأثقَميا وزًنا ، وكانْت َطرَّاُدٌة فرنسُيٌة تُفاِلُر بيا فرنسا ، َتُعةدىا مةن ليةٍر 

 ما تِممُك من قطٍع بحرية.

وَيْسةرًة، وبحاَرُتيَةا مةن داَر َحْوَلَيا الفةداِئىُّ جةالٌل الدُّسةوقى وَسةدََّد نحَوىةا "طوربيةًدا" جعَميةا تتمايةل َيْمَنةًة 



 

 كفاح شعب مصر ٘ٗ

فوقيةةا َيِصةةيُحون وَيصةةرلون. وفةةى َدقَةةائَق معةةدوداٍت  ةةبِت  النةةاُر فةةى جواِنِبيةةا وبةةدأت َتغةةوُص إلةةى أيمةةاِق 
ويةاَد ىةذا البطةُل وَلْمفةو زوارُق الطوربيةِد المصةريُة ، وفةى أثنةاِء يودِتيةا رأْت مةن ُبْعةٍد ُمةَدمّْرًة فرنسةيَّة  البحر.
 أْلَرى.

َرَة الثانيةِة. فةَداَيَبيا وما ىَى ِإد  َلحَظات حتى انَدَفَع َزْوَرٌق  لُر بقيادِة زميمِو "يمةى صةالح" نحةَو المةَدمّْ
 "بطوربيد " من َزْوَرِقِو ليناَل ال رَف الذى نالُو زميمُو الفداِئىُّ جالل الدسوقى.

واستقرَّ "طوربيدُ 
(ٔ)

َرِة الثانية ، فِإذا ىى َتغوُص   بَدْوِرىا فى أيماِق الماِء. " يمى صالح فى المَدمّْ

ذا  وفةةى طريةةةِق العةةوَدِة رأى الةةةبطالن اْلِفةةةَدائيَّاِن سةةْرًبا  مةةةن اثنتةةى ي ةةةرَة طةةةائرًة ُتَحمّْةةق فةةةوق رءوسةةةِيْم واِ 
ورقين دكا.  قنابُميا َتُدٌك الزَّ

مةةةَدمَّْراِت ، ولكةةنَّ أبَطاَلَنةةا أَبةةةْوا  ِإد أن تكةةون َليةةم معركةةةٌة مةةع الطةةائراِت كمةةةا كانةةت ليةةم معركةةةٌة مةةع ال
فةةةةأطمقوا ِنيةةةةَراَنُيْم وداَفُعةةةةوا يةةةةن َزَواِرقيةةةةْم ِدفَةةةةاَع األبطةةةةاِل ، ولكةةةةنَّ سةةةةرَب الطةةةةاَئراِت انقَةةةةضَّ يمةةةةييْم انقضةةةةاَض 

 الصايقِة ، والرصاُص يتساَقُط يمييم من كلّْ جانٍب.

ُموا البقاِء فى َزَوارِقِيم وأن كاَن فى َمْقدور الَبَطَمْيِن وَمْن َمَعُيما أن َيْقِفُزوا ِإلى الماء ىرًبا ، ولكنَّ  ُيْم َفضَّ
ِة َيغوُصوا َمَعَيا ِإلى األيماِق ُ َيَداَء أبراًرا َبْعَد أن ضَرَب كلّّ ِمْنُيم لألجياِل القاِدَمِة ليَر اْلُمثةِل فةى التَّْضةِحيَ 

 َواْلِفَداِء.

*** 

الةوطنىّْ ُيمبّْةى نطمَق فى ركاِب الحةرِس ، فا " جوَّاِد ُحْسنى " وسرى ِسرُّ البقاِء والُلُموِد فى َدِم الطالِب 
 ينَدَما وَقَع العدواُن الثالثىُّ الغاِدُر يمى وطِنو الحبيب. ِنَداَء الوطن ،

فةةى طريةةق الكةةاِب  ٜٖوكانةةْت مرابطةةًة ينةةد الكيمةةو  -وذاَت َمَسةةاٍء تسةةمََّل "َجةةواٌد"من بةةين أفةةراِد كتيبتِةةِو  
َواتلَذ َمْوِقًعا ُيْ ِرُف يمى كتيبٍة فرنسيٍة كانْت بالقْرِب منيْم ، َوأَلَذ "جواُد"  َتَسمََّل ُمْنَفرًدا - رقىّْ قناِة السويس

ُيْطِمةةق النةةاَر بُعنةةف مةةن مْدَفِعةةو الر ةةاِش ، فةةُذِيَر الفرنسةةيون ، ولةةالوا أنَّيةةْم أمةةاَم فرقةةة كاممةةة مةةن الفةةدائيين. 
السةةيارات المصةةفحِة ، وسةةدُدوا مةةدافعيم نحةةَو ويندئةةٍذ حاُصةةروا الموقةةَع الةةذى تنطمةةُق منةةُو النيةةراُن بالةةدبابات و 

 جواٍد.

لقْد أْغمى يميو ِمْن فةرِط  مةا   " جواٍَّد   " وظلَّ البطُل ُيْطِمُق النيراَن ِطَواَل الميِل ، وفجأُة توقََّف ِمدفعُ 
نسيون يندما نزَفْت  ِجَراُحُو من دِماٍء ، وتقدمِت المصفَّحاُت والدباباُت الفرنسية نحَو البطِل ... وُصِعَق الفر 

 وَجُدوا أنفَسيْم أماَم ِفَداِئىِّ واحٍد ، د أماَم فرَقٍة كما تصوَُّروا.
                                                           

 سربًا : مجموية ، والجمع : )أسراب(.( ٔ)

ِ
َّ
ِ



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٙٗ

فةةِإذا بةةو قةةوٌة صةةايقٌة ونةةاٌر  فيةةو سةةر المجةةِد واللمةةوِد يةةا ولةةدى ،فةةداِئٌى واحةةٌد مةةن  ةةباِب مصةةَر ، سةةَرى 
 ُمحرقٌة يعمُل العدوُّ ليا ألف ِحساب.

د ، وَطَمَب منُو اَلفرنِسيون اإلددَء بأية معمومةات يةن مواقةع ِإلى معسكر األسِر ببورفؤا " جوادٌ " وُنِقَل 
 الفةةةدائيين المصةةةرييَن وويةةةُدوُه بةةةِإطالِق َسةةةَراِحِو ِإْن ُىةةةَو أْدلَةةةى ِإلَةةةْيِيم بيةةةذِه المعمومةةةات ... ولكةةةن البطةةةَل دذَ 

 بالصْمتِ 

رار بةالده، لكةى يةتكمم، كةى يبةوح بأسة " جةواد " وصدرت األوامُر باستعمال أب ع وسائل التعذيب مع 
ولكن جواًدا لم يتكمم ،  ،فكان الحرق بأيقاب "السجائر" وكان الولز "بالسونكى"والربُط بالحبال والكىُّ بالنار

وغمسةةو فةةى دمائةةةو الطةةاىرة وألةةذ يسةةطر يمةةةى  ،بةةل مةةد إصةةبعو الةةةواىن  فةةى واحةةد مةةن جروحةةةو المتعةةددة 
 الحائط قصتو ... بعبارة كتب ليا اللمود نذكرىا فيما يمى:

 يا ألى :"

طالب بكمية الحقوق .. فوجئت بالغرباء يقذفون أرضةى بالقنابةل ، فنيضةُت لُنصةرة   "جواُد  " اسمى 
نقاذ أرضى .. وا ِِ .. لقد َ َفيُت غميمى وطنى وا  فةى أيةداء الب ةرية وأنةا اآلن سةجين وُجرحةى ينةزف  لحمد 

تةةرى ل التعةذيب واإلرىةاب .. لكةن يةا وسةةائبالةدّْماء ... أنةا اآلن فةى معسةكر األيةةداء .. أنةا ىنةا أتحمةل كةل 
نما األىمُّ أن أرى النصر ، وأن أ يد ىزيمة األيداء".  ىل أييُش؟..ليس الميم أن أييَش .. وا 

وَلمَّا َيِئس األيداُء ِمْن أن َيبوَح لُيْم ب ىٍء من أْسَرار زمالِئو فةى فرقةة الُمَقاوَمةِة ال ةعبيَِّة أطمقُةوا يميةو 
 مُدوا أنفاَسُو ِإلى اأَلبد .... ولكْن بقيْت روحُو ت َيُد بعظمِة أبناِء مصَر .. ويظمِة َ َباِبَيا.نيَراَنُيم ، لُيلْ 

بيةةذه الةةروح الَقويَّةةِة ، وبِسةةرّْ البقةةاِء واللمةةوِد الةةذى َيْسةةِرى فةةى دم كةةلّْ مصةةرى ، ُكتِةةَب لمصةةَر النصةةُر 
معجةةةزاِت، لقةةِد اسةةةتطاُيوا أن َيْغِمُبةةةوا بريطانيةةةا المبةةيُن. لقةةةد اسةةةتطايْت كتائةةةُب المقاومةةِة ال ةةةعبية أن تصةةةنَع ال

سرائيَل ومعيم البقيُة الباق ُة من الدول ادستعمارية. لقد استطايْت َكَتاِئُب ال عِب أن َتْقتُةَل اآلدَف يوفرْنسا واِ 
 من مدمّْراِتو. من الُجنوِد وتدمَّْر اآلدف من يَدِده ويتاِدِه ، وُتْسِقط الكثيَر من طائراِتو ، وتْغِرَق الكثيرَ 

 لقد قال "ِكْتمى" قائُد القوَّاِت البريطانيَِّة والفرنسيِة واإلسرائيميِّْة :

 حتى َتَقع ذليمًة َوتُْقِمع ين ِكْبرياِئَيا. ،سأضرُب ِمصَر بال َىواَدة أو  فقة 

 مصيُرك؟ َضَرْبَت يا "ِكْتمى" مصَر بطائراِتَك ودبَّاباتَك وأساِطِيمك، فماذا جْنيَت؟ وماذا كانَ 

أو  فقة ، وَفَعْمَت كلَّ ما َيحُمو لك .. فمةاذا وجةْدَت مةن َ ةعِب  ()َضَرْبَت مصَر يا "ِكْتمى" بال َىَوادة 
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 مصر؟

ِلْفةُو طائراتُةَك الحديةِد والفةودِذ ... لةم ُتْرىبِةُو َغوَّاَصةاُتَك ولةم ت لقد َوَجْدَتُو أثبةَت مةن الجبِةال وأصةمَب مةن
ك َدْرًسةا لةن َيْنَسةاه األحيةاُء ِمةْنُيْم ِكْتمى"بنفسةو وانطمةَق ُيمِقةن جنةودك ... لقةد  مةَن  ةعُبنا يةا "ولم ُتْرِيُبُو ُمةَدمراتُ 

سةابحٌة فةى الةدماِء ،  (ٔ)ِإلى األبد. لقد حمةَل يمةييم حممةة رجةٍل واحةد ، فةِإذا جنةوُد الةدولَتين العظيمتةين ِرَمةٌم 
ذا ال ةةعُب المصةةِرىُّ يةةا ولةةدى وجثةةٌث طافيةةٌة يمةةى صةةفحات المةةاِء ، وَصةةَرَلاٌت َتتَةةَردَّ  ُد فةةى أرجةةاِء الفضةةاِء. واِ 

ُيَردُّْد ن يَد النصِر، ويمأل أسماَع الةدنَيا بأمجةاِده ، وانتصةاراِتِو ، فاْضةُطرَّْت ُجُيةوُش األيةداِء أْن َتْنَسةِحَب مةن 
 مصَر وتعوَد من َحْيُث أتْت.

 عروَبة كمَّيا.بذلك َحَمى َ ْعُبَنا المجيُد بَمَده وأرَضُو وقناتُو وال

ةةَة ِكفَةةاِح ىةةذا ال َّةةعِب  بةةذلَك ارتفةةَع َيمَةةُم مصةةَر لفَّاقًةةا فةةى أرجةةاِء الفضةةاِء ، َيْحكةةى لألجيةةاِل القادمةةِة ِقصَّ
 المجيِد. 

 
 أجب عن األسئلة اآلتية:

 ما معنى تأميم قناة السويس ؟ وما أثر ذلك التأميم فى المصريين؟ (ٔ
 لماذا اجتمع الساسة فى أوروبا؟ (ٕ
 ؟ٜٙ٘ٔل التى غزت مصر فى يام ما الدو  (ٖ
 وضح دور كل من ىؤدء األبطال فى صد العدوان الثالثى يمى مصر. (ٗ

 جالل الدسوقى و يمى صالح( –الطالب جواد حسنى  –فتيات مكتب بورسعيد لمبرق  –)ال اويش محمد 

 دء األبطال السابقين. وما أثره؟اذكر السر الذى سرى فى دماء ىؤ  (٘
 أمام العبارة غري الصحيحة:)×( بارة الصحيحة، وعالمة ( أمام العضع عالمة ) (6

 )    (         أ( قدر المستعمرون لمغزو ستة أيام يستولون فييا يمى القناة.
 )    (           ب( لسر )ال اويش محمد( معركتو فى "القصيمة".

 )    ( ج( يمد العدو إلى رفع الراية البيضاء فوق مكتب البرق فى بورسعيد. 
 )    (          ( ظل )جواد حسنى( يضرب العدو حتى ظنوه فرقة كاممة.د
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يَةا الةدوُل ادْسةِتْعماِرية وييُةوُد الَعةالِم يؤَيةُدَوَنيا بكةلّْ ياَدْت إسرائيُل ُتياجُم ِمصَر َمرًَّة ألرى ، وِمةْن ورائ

 السُّبِل والوساِئل.

يمى مصَر ُمفاجأًة ونْكَسًة َوَصمْت بيا ِإسرائيُل ِإلى  رقىّْ قناِة السُّويس بعد أن  (ٔ)وكاَن ىذا اليجوم 
 لسِر الجيُش اْلِمصِرىُّ أْكَثَر معدَّاتو وذليِرتو.

اللضةةوع وادسِتسةةاَلم ... أبةةى أن يقبةةَل النَّْكَسةةَة واليزيمةةَة ... أبةةى  (ٕ)اللالةةَد َأَبةةى  ولكةةنَّ  ةةعَب ِمْصةةرَ 
راِدِتو.  الذُّلَّ واليواَن ، ألنو  عٌب ُصْمٌب  بتكِوينو ، يظيٌم بأصِمو ، يزيٌز ِبطِبِعو ، قوىّّ بعزيِمِتو وا 

أنةةو لةةن يستِسةةمَم ليةةذه  ٜٚٙٔسةةنة مةةن يونيةةة  ٓٔ، َٜلقَةةْد َصةةَمَد ال َّةةعُب المصةةرىُّ وأيمةةَن فةةى يةةومى 
 . « العدوُّ بطائِراتو (ٖ)لْن ُيْرىَبَنا   » النَّْكسة والَيزيِمة ، وصاَح بأْيَمى َصِوْتو فى كلّْ مكاٍن قائاًل:

م ، راحت ُتسمَُّحو بأحدِث األسمحة وأحسِنيا ، ٜٚٙٔوبدأت مْصُر تعيُد بناَء جي يا بعد نْكسِة يونيو 
دراًكةةا  وراحةةْت تَُنظُّْمةةو ب أحةةدِث أسةةاليِب الَحةةْرب والقتةةال ، وراحةةْت تُةةْدِلُل فيةةو العناصةةَر المتعمَّْمةةَة لتزيةةَدُه وْيًيةةا واِ 

 ِلمرّْساِلة الُمْمَقاِة َيَمْيِو.

يةةةة )ِإيةةةالت( وَظيَةةةَرْت َبةةةَواِدُر الَعةةةْزم والصةةةُموِد فةةةى مظيةةةرْين ىةةةامين: األول فةةةى ِإغةةةراِق المةةةدمِّْرة البحر 
ما اقتربةةةت مةةةن السَّةةةواِحل المصةةةرية ، َفَتَحطََّمةةةْت أجزاُؤىةةةا وَتَنةةةاَثرت فةةةى المةةةاِء وابتمةةةع ، ينةةةد بُطوْربيةةد مصةةةرى

البحةةةرى ُيْعَمةةةُل لةةةو ألةةةُف ِحسةةةاب ،  البحةةةُر رجاَليَةةةا وجنوَدىةةةا ، وأْدَرَكةةةِت البحريةةةُة اإِلسةةةرائيمية أن سةةةالح ِمْصةةةرَ 
موُد فى ىزيِمة ِإسرائيل فى َمْوِقَعةِ  واألمر الثَّانى ، المداَفع ينَد َقناِة السويس ، حيْث ُدكَّةْت مواقُعيةا  ىَذا الصُّ

 وُحطمْت دبَّاباُتيا َوَولَّى رجاُليا ىاربين ، بعد أن ُقتل َمن ُقِتَل وُجرَح من ُجرَح.

ةةةموِد َكعادتةةةو فةةةى كةةةلّْ  بمثةةةِل ىةةةذا الَعمةةةِل اْلَحْربةةةىّْ أدرَك العةةةاَلُم ُكمُّةةةو أن  ةةةعَب مصةةةر يةةةزم يمةةةى الصُّ
 العصور.

نُدىا األراضةى المحتمةِة ، وراحةْت ُتسةا ذاِتو راَحْت ِمْصةُر تَةْدَيُم الُمقاومةَة الِفَمْسةطينية دالةلَ وفى الوقت 
َوَمضةَى يةاٌم يمةى ،  يا ، وَتْعَمُل ليا ألَف ِحسابٍ وتؤيُدىا وَتْدَيُميا حتى أصبحت أ واًكا ُتِؤلُم ِإسرائيل وتُْقمقُ 
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 وَده وصالبتَو وَيْزَمُو وقوَة إرادِتو.م ، أْثَبَت فيو  عُب مصَر ُصمُ ِٜٚٙٔة يونية نْكس

َل  ةعُب مصةر مةن َمْرَحمَةِة الصةمُّود ِإلةى مرحِمةة الةرَّْدِع، فةى ىةذه المرحمَةِة َراحةْت  َوَبْعَد مرور َياٍم َتَحوَّ
 َصَواِريُلنا ُتَزْمجُر. 

 وَراحْت َمَدافُعنا تضرُب وكأنيا الرَّيُد والبرُق والسَّيُل المنَيمر.
 افُعنا وصواِريُلنا تدكُّ حصوَن العدوّْ ، وراحْت تحطْم طائراِتو وَتْيبُط بيا ِإلى األرض .وَراحْت َمدَ  

 وَراَحْت َصَواريُلنا تحطُّْم و َتْضِرب َتجمُّعاِت العدو، وُتسِكت َمَصاِدر نيراِنو.
َرباِت بأَقوى منيا.   وَراَحْت طائراتُنا َتْضرُب وتردُّ الضَّ
بةون الطُّرقَةاتدالةَل ِإسةرائيل يضةربون الموَنَيارا  َسمَُّمون َلْياًل َيتَ  وراَح الفَدائيُّون  ويبثُّةون  ْسةتعَمرات وُيلرّْ

، ويةاش أىُميةا األلغاَم ، َوَيْدكُّون "محطات" النور والمياه حتىَّ حلَّ اللوُف والقمُق واَدضطراُب فى إسةرائيل 
 كما كانوا يْزيُموَن.ونيارًا. ولم تعْد َلُيم ُحدوٌد  منة  فى اللنادِق لْياًل 

مُوُد المصرىُّ فى ُىُجوم َإسةرائيَل بةًرا وبحةًرا  (ٔ)وقد َتَجمَّى  يمةى َجزيةرة " ةْدواَن". ىةذه الجزيةرة  اجةوِّ الصُّ
َِ السويس ، والمعُزولُة فى ايند مْدلِل  (ٕ)المصريُة الرَّابضُة   لماِء.لمي

موَد الجباِل ، حتى استطايْت فى النياية أن َتْنَتِصر ظمَّْت ىذه الجزيرُة تُقاِوم العدوَّ وَتْصمُد أمامو صُ 
فتحَظةةى بإيجةةةاب الَعةةةاَلِم ، واسةةةتطايت بَفْضةةةِل ثباِتيةةةا أن ُتضةةيَف ِإلةةةى أمجةةةاِد مصةةةَر صةةةفحًة جديةةةدًة َحاَفمةةةًة 

 بالمجِد والفلار.

ِتو فى غزو ِ دوان    فى ىذا الَغْزو .صِر وَراحت ِإذاياُتو تميّْد لمنَّ وضَع العدوُّ كلَّ جيدِه وكلَّ ُقوَّ

غيرَة والمعُزولَة والتى ليس فييا َغيْ   ُر مجموية صغيرٍة مةن الرّْجةاِل ،لقد التار العدوُّ ىذه الجزيرَة الصَّ
 ة.ْصًرا َيجُد فيو وِسيَمًة لمديايلُيَحقَّْق ن

ُليةا البواسةُل ىةذه المجمويةة الصةغيرِة مةن الرّْجةاِل وقةع ِيةْبُء َردّْ ىةذا الغةُزِو فوقَةَف رجا (ٖ)يمى ياتِق 
 من أرِض ىذه الجزيرِة. ُيقاتمون العدوُّ ، وُيَدافعون ين كل ِ ْبر

                                                           
 تجمى : ظير ووضح .( ٔ)
 الرابضة : المقيمة ، والمراد )الثابتة(.( ٕ)
 ياتق : ما بين المنكب والعنق والجمع )يواتق(.( ٖ)

و
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ولةن نسةمَح  دوّْ بلطوٍة واحدٍة ِإلةى األمةام ،لن َنْسَمَح لمع –نحن أبناَء مصر  –كان َيمييم أن يقولوا  
 تاِل.لو أن َيحتلَّ ِ ْبًرا َواحًدا من أراضيَنا ، قالوا ذلك بالُصموِد والثباِت فى الق

مةنيم فةى َمْوقِعةو وقاتةَل قتةاًد ينيفًةا.  ولةم  لقةد َصةَمُدوا فةى ِينةاٍد َيربةى ِمْصةِرى أصةيل ... َراَبةَط كةلّّ  
 من يزيمتيم طائراُت العُدوَّ التى ُتمقى قنابَميا فى ِ دٍَّة وُينٍف. (ٔ)ُتِلْفيم ِإمداداُت العدوَّ المتالِحقة. ولم تُْثِن 

دوُّ أن َيْضةةِرَب ِفيةةِو وىةةو  مةةٌن ، كةةان يجةةُد نيةةراَن ُجنةةوِد ىةةذه الجزيةةرِة الصةةغيرِة مةةن كةةلّْ َمَكةةاٍن ظةةنَّ الَعةة
َصْلِرىف ، َوِمةْن ْكةلّْ  (ٕ)َوِمْن ُكلّْ ُنتوٍء  لنيراُن ُتالحقُو من ُكل موِقٍع ، ومْن ُكلّْ َىْضبٍة ،تالحقو. كانْت ىذه ا

 ود لوٍف ود تردٍُّد. بال يأس ِ ْبٍر فييا ،

 بال مَمل حتى أدرَك العدوُّ أنو لن َيْقَوى َحْزم َوَيْزم ساياٍت ُمتَّصمًة ،المصريَُّة تَُقاوُم بكل  كانت الروحَ 
 ومضى يَتراجُع ويْنَسِحُب أماَم اإِلرادِة المصريَِّة. يمى الَبَقاِء فى ىذه الجزيرة ،

 .  وايترَف العدوُّ َببسالِة الدّْفاِع المصرىّْ
 ُة تلفُق يمى الجزيرِة المناِضمِة.وظمَّت الرَّاَيُة المصريَّ  
 وظمَّت ُرءوس الرّْجال والنّْساِء واألطفاِل مرفويًة فى ِيزٍَّة َوَكَراَمِة. 

فاِدُع المصريَُّة ضربَتيا الثَّانيَة فى ميناِء )إيالت( اإِلسرائيمية.  َوفى َمْرَحَمة الرَّْدع ، َضَرِبت الضَّ
ةةفادُع اْلب ةةريَُّة  رًة مةةن َنةةْوع اْليميوُكةةوبَتر وكمُّيةةم ِثقَةةٌة فةةى النَّصةةِر والفَةةوِز، راحةةت ىةةذه طةةائ (ٖ)َرِكبةةت الضَّ

ونَزَلت الطَّائرُة فى مكاٍن محدٍَّد ليةا وَسةَط  ُمْنَلِفٍض َوَسط ِتالل َسْيَناء،الطَّائرُة َتطيُر َنْحَو ىَدِفَيا يمى ارتفاٍع 
 أمواج البحر.

يمَّةة ْسِف القطعِة البحريَّة الملصصة ليا وتُ وألذْت كلُّ َمْجمُوَيٍة ُتعدُّ الُعدَِّة لنَ  ال  ،عطى لُيُم التعميمات 
َرِة حتةى وَصةموا  ضِبُط السَّاياِت و "الُبوْصالت"،وت ويندما اقتربوا من األىداف َحمموا الُعبةوَّات الناسةفِة المةدمّْ

ِإيالت َوَىبَّ سكاُن ميناء  ى ادنَفَجاُر ،الَبْدء َفَدوَّ  بيا ِإلى السفِن الحربية التى جاءوا لَتدميرىا وأْيطَيت إ ارةُ 
 وانَدَلَعِت النيراُن فى الميناِء ُتضىُء َظالَم الميِل.من َنوِمِيْم َمْذيوِرين ، لقْد َدوَّى انفجاٌر َرىيٌب ، 

 وفى ىذه المحظِة انطمَقْت ِإذايُة ِمْصَر تؤكُّْد ىذا النبأ وتقوُل : 
                                                           

 لم تثن : لم تضعف .( ٔ)
 نتوء : بروز .( ٕ)
 الضفادع الب رية : المراد القوات البحرية التى تنزل فى أيماق البحر.( ٖ)

ُُم
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لممرَِّة الثانية بمياجمة ِقَطع األسةطوِل البحةرى اإِلسةرائيمى  االمنقولُة َجوِّ  ُة الَبحريَّةُ قامْت قواتُنا اللاصَّ  "
 ." فى ميناء ِإيالت يمى َلميَ الَعَقِبة

ة إيةالت فةى ا ِإلةى اْلِمْنَطقَةِة القرِيبِةة مةن مينةاِء فادِع الب ةريَِّة المحمولةِة جةوِّ لقد تَةمَّ َنْقةُل َمْجُموَيةٍة مةن الضَّ
اه واقتربةةت مةةن أىةةَداِفيا دالةةل المينةةاِء اْلَعْسةةَكِرىّْ اإِلسةةرائيمى َوَوَضةةعت ُيبةةوَّاٍت حيةةُث نزلةةت ِإلةةى الميةة سةةيناء،

َراِت يمى جسةم كةلِّ مةن ناِقمةة الة ويمةى سةفينة النَّْقةل الَعْسةكريَّة  دبَّابات الثقيمةِة "َبيةت ىيَ ةع" ،كبيرًة من المتفجّْ
ِت ادْنِفَجةةاَراُت وقةةد انفجةةرت الُعبةةوَّاُت ، َوأْحةةَدثَ والمعةةدات  وىةةى تسةةتلدُم فةةى نقةةل الجنةةود المسةةماة : "َبيةةت يةةاْم"

مةةن أفةةراٍد ومعةةداٍت ِن َوَغرَقتَةةا ِبَمةةا كةةاَن فييمةةا ِمةةَن اْلقْطَعتَةةْيِن البحةةريََّتيْ  دِوًيةةا ىةةائال ، وا ةةتعمت الّنيةةراُن فةةى كةةلف 
. "  كانت ُمَعدًَّة ِلعمميٍة يسكريٍَّة ُيَدبُّْر ليا العدوُّ

ةةةمود َوَرْدِع العةةةدوّْ ، وألةةةةذْت بَوَتَلطَّةةةْت ِمْصةةةُر َمرْ  و والبحةةةةر ، زمةةةاِم المبةةةادأِة فةةةى البةةةرّْ والجةةةحمةةةَة الصُّ
 وأصبحت َتْعُبُر القناَة مرَّاٍت فى اليوم الواِحد ، ِلتُِثيَر فى اْلَعُدوّْ الرُّْيَب َواْلَلْوَف.

ْطُرَد اليْكسوَس وتيزَم الُفرَس، وتقَف فى يزيمِتَيا أن تَ ِإنَّ ِمصَر التى استطايْت ِبصْبِرىا وَ َجاَيِتيا و 
ةةةميبييَن ، وُتَ ةةةتَّْت األتْةةةَراك ،  ن َتْفعةةةَل قةةةادرٌة يمةةةى أ الَفرنسةةةيين وتةةةَدوَّْخ اإِلنجميةةةَز،وَتْطةةةُرَد وِجةةةو الَمُغةةةوِل ، والصَّ

 َدليل. ُو بكلّْ أْجَنِبىف بِإسرائيَل ما َفَعَمت

يْأَبى الذُّلَّ واليَواَن ، لَقد َبْرىن  ة حتى اآلَن أنَُّو  عٌب ُ جاٌع ،ْيِد الَفَراِينِ لَقْد َبَرىَن َ ْعُب مصَر من يَ 
 فى كلّْ الُعصور يمى ِصْدق ما قاَلُو المؤرُّْخ ويالُم اآلثار الكبيُر "ماْسِبيرو":

وا أنيم َقمبوا ُمةُدَنَيا أنقاًضةا فةوَق "ِإنَّ ِمْصَر لاِلَدٌة يمى الزَّمن .. َفَكْم ِمْن َمرٍَّة َدَلَمَيا الغاِصُبون ، وَظنُّ 
 ُسكَّاِنيا فِإذا  عُب مصَر ينُفض ينو ما َظنَُّو الغاِصُبون َفَناًء ، وُيْبَعثوَن من َتْحِت األِرض أِيزًَّة أقوياء".

ِتو وَصالِبِتو يمى مةدى العُصةور والقُةرون وميمةا مةرَّت ُة  عب مصَر ، وىذه صورٌة من ُقو ىذه طبيع
 وال َّداِئُد فُيَو أقوى من الِمَحن وأصَمُب من ال ََّداِئد. بو المحنُ 
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 أجب عن األسئلة اآلتية:

 فى مظيرين . اذكرىما. المصرى ظيرت بوادر يزم وصمود ال عب (ٔ
  كيف تجمى الصمود فى جزيرة " دوان" ؟ ولم التار العدو تمك الجزيرة؟ (ٕ
 مى.ية فى ميناء )إيالت( اإلسرائيوضح دور الضفادع المصر  (ٖ
 أمام العبارة غري الصحيحة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ضع عالمة ) (4
 )    (  احتمت إسرائيل مدن القناة كميا. ٜٚٙٔيونيو  ٘فى حرب  -أ 
 )    ( أيمن ال عب المصرى رفضو لميزيمة وأياد بناء جي و من جديد. -ب 
 )    ( صمدت جزيرة " دوان" أمام العدو وظمت راية مصر مرفوية يمييا. -ج 
 أثبت ال عب المصرى يمى مر العصور صالبتو أمام ال دائد.     )    ( -د 

   

 

  

 املناقشة
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حصةةيِن َنْفِسةةِو فأن ةةأ لةةطَّ "بةةارليف" يمةةى اْمتةةداِد السَّةةاحل بتَ  ٜٚٙٔقةةاَم العةةدوُّ اإِلسةةرائيمىُّ بْعةةد َنْكَسةةة 

ال َّةةْرِقىّْ لَقَنةةاِة السُّةةَوْيس ِلَمْنةةِع ُىجةةةوِم المصةةريين ، وِلَضةةرِب أيَّةةة قُةةوَّاٍت تَحةةةاوُل ُيبةةوَر الَقَنةةاِة. وقةةد ُجيّةةز لةةةطُّ 
اللةةطّْ تَةةَتحكُم فةةى اّتجاىةةاٍت ُمْلتمفةةٍة "بةةارليف" بِةةأْقوى التَّحصةةيناِت ، وأحةةدِث الُمعةةدَّات الحربيةةِة. وَمواقةةُع ىةةذا 

 ِلَتْغُمَر نيراُنَيا أيَّة قواٍت ِمصرية ُتحاوُل العُبور ، فى أىّْ مْوِضٍع من َمواضِع َقَناِة السَُّوْيس .

مةةة ، يةةدَّْت َلزَّانةةاٌت محَكَمةةٌة لممةةوادَّ الُمْمَتيبةةِة ، ُمَوزََّيةةًة يمةةى َمسةةافاٍت ُمناسةةبٍة ُمْنَتظَوَفْضةةاًل يةةن ذلةةك أُ 
َل َتُلُرج منيا أَنابيُب َتحِمُل َىِذِه اَلمواٌد ِإلى َسطِح ِمياه َقَناِة السُّوْيِس فِإذا ما أْ ِعَمت َىةِذِه المةوادُّ الُممتِيبة ُة َتَحةوَّ

  ىٍء َحْولَيا.الَقَناِة ِإلى ناٍر ُموَقَدٍة ، َتمتِيُم  كلَّ  سطحُ 

م لَيْمَنةةَع أََّيةةة ٕٓ – ً٘ٔيةةا يمةةى الضةةفَّة ال َّةةرقيِة ِباْرتفَةةاع و أقامةةت ِإسةةرائيُل سةةاِتًرا ُتَرابِ وبجانةةب ىةةذا كمةة
زالتةةُو َتتطمَّةةُب َجيةةدا كبيةةرا"َدبَّاَبةةة" َبرَماِئيةةٍة مةةن الةةدُّلوِل ِإدَّ بعةةد ِإزالةةِة ىةةذا السَّةةاِتِر التُّرا طةةوياًل ،  ، ووقتةةابةةىّْ ، وا 

 .وٍم ِمصرىف َة لُمالقاِة أىّْ ُىجُيعِطى لجيِش ِإسرائيَل الُفرَصَة الكافي

وأحةةةةةدِث  ،وبجانةةةةةب ُمسةةةةةايداِت أمريكةةةةةا فةةةةةى ِإقامةةةةةِة لةةةةةطّْ "َبةةةةةاْرِليف" َزودْت ِإسةةةةةرائيل بةةةةةأَقوى الةةةةةدَّبَّابات 
وِحصةةٍن َحصةةين وَموقَةةع َمنيةةٍع ،  ِإسةةرائيُل أنيةةا فةةى ُبةةرٍج َم ةةيٍد ،، وأحسةةِن الُمِعةةدَّات ، حتةةى َظنةةْت  الطةةائرات

 َيستحيُل اْقِتحاُمُو.

ع بيةةةِر أصةةةبحت َقنةةةاُة السُّةةةَوْيِس فةةةى َنظةةةر رجةةةاِل الَحةةةْرِب والسيَّاسةةةِة أصةةةعَب الموانِةةةبيةةةذا ادْسةةةتعداد الك
َصةةةعَب المَنةةاِل ، وقةةةد َنُسةةوا جميًعةةا أن رُوَح ِمصةةةَر الثةةائرة اللالةةةدِة تةةأَبى الةةةذُّلَّ  ، وأصةةبح ُيبةةةوُره أمةةرا المائيةةة

 والَيواَن واْلَيِزيمَة.

ةواِريِب ، ولةم َيُكةِن األْمةُر َسةْياًل ، ِإْذ وكانت مصةُر فةى ىةذا الَوقةت َتسةتِعدُّ لُمالقة اِة طةائراِت العةدوّْ بالصَّ
ةةةواريِب بطائراتةةةِو ، ولكةةةْن َكانةةةت القيةةةادُة الَعسةةةكريَُّة الِمصةةةريَُّة َتنقةةةُل غابةةةَة  كةةةان العةةةدوُّ ُيالِحةةةُق َقَواِيةةةَد َىةةةِذِه الصَّ

واريب وَقوَ  يٍة، غاية فى الذَّكاءِ الصَّ وقد َكاَن ليذه القواِيد َفْضٌل كبيةر فةى والتَّضميل ،  اِيدىا ، َتَبًعا للطٍة ِسرَّ
 تْدِميِر الطَّيَراِن اإِلسرائيمىّْ ِيندما جاَءت سايُة اْلُعبوِر وسايُة المّْقاِء.

ِلةُيَحطَّْم  ىُّ يةْزأُر فةى َسةَماِء َسةْيناَء ؛اْنةَدفَع الطَّيةراُن الِمصةر  -ٖٜٚٔأكتوبر  ٙ –َوفى المَّحظِة الُمرَتَقبِة 
ُيةةَدمّْروَن ُمْن ةة ِتِو وَقوايةةَده َوُمْسةةَتودياِت  ُل الصةةايقِة فةةى َقْمةةِب َسةةْيناَء ،َواْنةةَدَفَع رجةةا اَراِت العةةدوّْ َوَمواقَعةةُو ،َمَطةة
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 الَموادّْ اْلُممَتِيبِة التى أِيدَّْت إِلرساِلَيا ُمْ َتِعَمًة فوق َسْطِح ِمَياِه َقَناِة السُّوْيس.

 التُّرابىّْ ، بُقوِة الِمياه ، ون الَعسكِريُّون َيْفَتُحون َفتحاٍت واسعًة فى السَّاِترِ وفى الوقِت َذاِتِو كان الميندس
والم اُة وُيقيمون الكباِرَى والمعداِت فوق الَقناِة ِلَتْعُبَر الدَّبَّاباُت والَعرباُت اْلُمَصفَّحُة َواْلُمعدَّاُت الحربيُة والجنوُد 

 ِإلى أرِض َسْيَناَء.

بَّاباُت فى َقمب َسْيناَء فى كل مكان ، َوَتْدَىُش ِإذا يرْفَت أنَّ ِإسةرائيَل َبةدأِت اْلقتةاِل َولَةَدْيَيا وانْتَ رت الدَّ 
 أكثُر من أْلٍف َوَسَبْعمائِة دبَّاَبة وىو يدد َيُفوُق ما َتِممُكُو ِإنجمترا.

َ الُجةةزَء األكبةةرَ  مْنةةُو ، َوَولَّةةى البةةاِقى القميةةُل الِفةةرار. لقةةد  اْلَتقَةةْت َدبَّاَبةةاُت ِمْصةةَر بيةةذا العةةدِد الكبيةةِر فحطَّةة
واريب.  انتصرت ِمصُر فى َمعركِة الدَّبَّابات ، كما ْانَتَصرْت فى مَعرِكة اْلُعُبوِر والصَّ

كةةان َيْنةةَدِفُع َنْحَوىةةا،  ،وكةةاَن ِإذا قاَبةةَل ُجنةةدىّّ مةةن ُجُنةةوِد الُم ةةاة َدبَّابةةًة مةةن دبَّابةةاِت العةةدوّْ يةةأَبى اْلِفةةرار 
َتتَّجةةُو ىةةى َنْحةةَوُه لَتسةةَحَقُو َوَتْمِ ةةى َفْوقَةةُو ، كةةان َيِقةةف ىةةذا الجنةةدٌى الِمْصةةرىُّ ال ُّةةَجاُع صةةامًدا حتةةى ِإذا مةةةا وَ 

َرَىةةا فةةى داِلةةل الدَّبَّابةةة ، فةةِإذا بيَةةا ُحطةةام ِبَمةةن فييةةا ، وا ِ  ذا ىةةو اْقَتَرَبةةْت منةةو ألةةرَج ِمةةْن َجْيبِةةِو ُقْنُبمةةًة َيدَويَّةةًة َوَفجَّ
 ِجَواِرَىا.َ ييٌد بِ 

مةًة يمةى َمَمةرّْ ولم يكن الميندُس الَعْسكرىُّ أقلَّ َتضحيًة وِفَداًء ، فقد ألقت طائرٌة من طائرات العةدو ُقْنب
، قبةةةَل أْن َتْنَفِجةةةَر  ُس العسةةةكرىُّ َوَحَمميةةةا َبعيةةةًدا ،ولكنيةةةا ْلةةةم َتْنَفِجةةةَر فأْسةةةَرع َنْحَوَىةةةا ىةةةذا الُمَينةةةدِ  مَطةةةاٍر ِمْصةةةرىِّ

َقتْةُو تمزيقًةا ،وما أْن َمرَّت ثواِن َمعدوداٌت ح ا َحوَلَيا من طائرات ،َحطَّْم مَوتُ   تَّةى اْنَفَجةرت القنبمةُة بعيةًدا ، َوَمزَّ
 بعد أن أنقذ كل ما كان فى اَلممّْر من طائراٍت مصريٍة.

وُح الِمصةةريَُّة الِفَدائيةةُة العظيمةةُة ىةى ِسةةرُّ ُيُبةةور ىةةذا المةةاِنِع المةائىّْ العظةةي م، وسةةرُّ َتَحَطةةيم َلةةط َىةِذه الةةرُّ
تمك اليزيمُة الساحقُة التى َحطَّمت ِإسرائيل تحطيًما سياسةيًا وحربيًةا  ، َوِسرُّ َىزيمة مْصَر إِلسَرائيل ،َبارليف 

ِقيا الحربى َوْىًما ولياًد واقتصاديًا ، وأضايت الثَّْقَة الدَّوليَة بيا ، وأصبح الحديُث ين تَ   .َفوُّ

 :يًا ، بعد أن وقع فى األسر قائاًل ِت اإِلسرائيمية ضابًطا طبيًبا ِمْصر سأَل َرُجُل الملابرا

 موَنَيا لمجنوِد المصريين فى أثناء القتال؟ما اسُم الحُبوِب التى تَُقدّْ  -

:  فقال األسيرُ   المصرىُّ

 ماذا َتْقِصُد بكممِة ُحبوب؟

تم َََ



 

 كفاح شعب مصر ٘٘

 فأجابو : 

ِء الحرب ... وأْنَت َضاِبٌط طبيةٌب َتْعةِرُف ذلةك مةن يونيا يمى الجنود فى أثناالحبوُب الطبيُة التى ُتَوزّْ 
 َغير  ٌك ، فال ُتَحاوِل اإِلنكاَر. 

 َفَردَّ الطبيُب المصرىُّ األسيُر قائاًل:      

 أنَت تسأُل ين  ىٍء َلْم أسمْع بو فى َحَياِتى. -

 فَعاَد َضابُط الملابرات اإِلسرائيمية يقول:

جعُميةةةم ُيَحةةةاِربون بةةةُروٍح ن الجنةةةوَد ُحُبوًبةةةا ُتْميةةةُب  ةةةعورىم وتأنةةةتم ُتعطةةةو َمعموماتَُنةةةا َموثُةةةوٌق بيةةةا ...  -
 انتحاريٍة.

َفَضةةِحك الطبيةةُب المصةةرىُّ األسةةيُر وقةةال : َمةةن قةةاَل َلُكةةْم ىةةذه األوىةةاَم واْلُلرافةةات؟ ِإنَّْكةةم َواِىُمةةون ود 
 تقولون ِإدَّ ُزوًرا.  

، الطِبيةةَب األسةةيَر ... وراَح َضةةابُط الملةةابراِت اإِلسةةرائيميِة ُيَعةةذبُ  وأدرك  ليجبةةره يمةةى أن َيبةةوَح بالسّْةةرّْ
الطِبيةُب األِسةةير أنةةو أمةةاَم ملبةةوٍل د ُيريةةُد أن ُيةةدرَك أن  ةجايَة الُمَقاتةةل المصةةرىّْ ُمْنَبِعثَةةٌة مةةن أيمةةاِق ِإيمانةةِو 

 بأْرِضو ووطنو، فاْضُطرَّ أْن َييزأ بو وَيقول:

 ة قبَل الِقتاِل.ِإنَّنا نَتناوُل ُحبوَب ال ََّجايِ  -

ةل ِإلةى سةرّْ َ ةَجايِة الُمقاتِةِل الِمصةِرىّْ وَتحدّْيةِو المةوَت وَتصوَّ  ر ضابُط الُملابرات اإِلسرائيمية أنةو َتوصَّ
وفاتو أيًضا أنو ُيْؤمن بالقول القائل : ُربَّ  كتاًبا ،وفاتو أن المقاتل المصرى ُيْؤِمُن بأن لكلّْ أجٍل  ،بال َتردٍُّد 
 فى َمْكمِنو.سَّالمُة وَجَبان ِلقَى َحْتَفو َبت لو الَجِرىء ُكتِ 

لقةةْد َنِسةةَيْت ِإسةةرائيُل أنَّ قُةةوَة اإِليمةةاِن الكاِمَنةةَة فةةى َنْفةةِس الِمصةةرىّْ والعربةةىّْ أْقةةَوى ِمةةَن القنابِةةِل والمةةدافِع 
ةةواريِب ، لقةةْد َتَضةةاَءل مةةا َقدََّمتْةةو ِإسةةرائيُل ِمةةَن اْسةةِتحكاماٍت قويةةٍة ، ومةةا نَ  ظَّمتةةو مةةن طيةةَراِن قةةوىِّ ، ومةةا والصَّ

 َجَمعْتو من َدبَّاباٍت َيصريَّة أمام ىذه الُقوَّة.

ِتو وَكرامِتو وَحَضارتو.  لقْد َتضاَءَل كلُّ ذلك أماَم ِإيمان َ عب ِمْصَر بوطِنو ، وأماَم ِإيماِنو ِبعزَّ

ِدره والُمْمَتيبةِة ماَم النَّةار الُمتَِّقةَدِة ِفةى َصةلقْد تضاَءَل كلُّ ذلك أماَم ِإراِدَتِو وَصالِبتو وَيزيمِتو ، وَتالَ ى أ



 

 الصف الثانى اإلعدادى ٙ٘

 .ٜٚٙٔتمك النار التى َلمَّفْتيا َنْكَسُة  بين ضُموِيو ،

 يأبى الذُّلَّ واليوان.اينِة حتى اآلن أنو  عٌب ُ جاع ، لقْد برىَن  عُب ِمصَر من ييِد الَفرَ 

ُعصةور والقةرون وميمةا مةرَّت ىذه طبيعُة  عب مصر، وىذه صةورة مةن قوتّْةو وصةالبتو يمةى مةدى ال
 بو الِمَحُن وال َّدائُد فيو أقوى من الِمحن وأْصمُب من ال ََّدائد.

 

 
 أجب عن األسئلة اآلتية:

 لماذا أن أ العدو لط بارليف؟ وماذا تعرف ينو؟ (ٔ
 كيف أصبحت قناة السويس فى نظر رجال الحرب والسياسة من أصعب الموانع المائية ؟ (ٕ
 . ٖٜٚٔسنة صرى فى حرب أكتوبر ان الموضح دور الطير  (ٖ
 ما دور الميندسين العسكريين المصريين فى ىذه الحرب؟ (ٗ
" الطيران المصرى يزأر فى سماء سيناء" ، " الطيةران المصةرى يطيةر فةى سةماء سةيناء" أى  (٘

 ين أقوى فى أداء المعنى؟ ولماذا؟العبارت
 ري الصحيحة:أمام العبارة غ)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ضع عالمة ) (6

 )    (    لم ينجح المصريون فى إزالة الساتر الترابى بسبب ارتفايو العظيم. -أ 
 )    (   انتصرت مصر فى معركة الدبابات بسبب قمة يدد دبابات العدو. -ب 
 )    (   أصبح الحديث ين تفوق إسرائيل الحربى وىًما ولياًد. -ج 
 )    ( .ٖٜٚٔام وحوليا إلى نصر ي ٜٚٙٔرفض  عب مصر اليزيمة فى يام  -د 
 )    ( ما قرأتو فى ىذا الكتاب يوضح كفاح  عب مصر فى يصور ملتمفة. -ه 
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